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INLEIDING 

Een dorps geschiedenis is nooit compleet. Vaak zijn slechts een beperkt aantal 
elementen gekend en hoe verder men in de tijd terugkeert hoe minder exact 
en duidelijk de gegevens zijn. Het beeld wordt nog meer vertekend doordat 
de meest schokkende gebeurtenissen worden uitvergroot en blijven hangen in 
het collectieve geheugen van de bewoners: een zware brand, plunderingen, 
oorlog, ziekte ... 

Een fotoboek samenstellen is zo mogelijk nog meer precair. Het gaat hier 
altijd om een individuele en dus eigenzinnige selectie. Fotograferen op zich 
is daarenboven een toevallig vastleggen van een gebeurtenis die voor de 
fotograaf van toen om de ene of andere reden belangrijk genoeg geacht werd. 

Door het groeperen van dergelijke beelden bekomt men niettemin toch een 
sfeerbeeld van hoe het was. Gedreven door de zgn. vooruitgang is het uitzicht 
van een lokale gemeenschap de jongste tientallen jaren inderdaad razendsnel 
veranderd en vaak niet ten goede. De traditie dat families generaties lang 
blijven wonen op een dorp is nagenoeg verdwenen; 

Zowel voor de vroegere bevolking als voor de vele nieuwe bewoners is het 
van belang dat er wordt kennisgemaakt met hoe mensen leefden, werkten, 
feestten ... , hoe het dorp en zijn bewoners er ooit uitzagen. Op die manier 
worden sommige zaken anders bekeken en krijgen de dingen een andere 
waarde. 

Om die reden wordt u door de heemkundige kring "Het Land van Nevele" dit 
unieke fotohoekje aangeboden. De twee samenstellers beschikken over een 
collectie die bijna volstaat om in de toekomst nog een tweede boekje uit te 
geven. Andere interessante foto's zijn dan ook van harte welkom. 
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I. DE GESCHIEDENIS VAN ZEVEREN IN KORT BESTEK 

Vooraleer een aantal historische gegevens op te sommen is het van belang te 
onderzoeken wat de naam zou kunnen betekenen. 

De naam houdt wellicht verband met de Zeverenbeek, die reeds 80.000 jaar 
geleden een actieve Leieloop was. In onze streek bestonden er toen twee 
hoofdafvoergeulen naast elkaar. Een oostelijke afvoertak viel ongeveer 
samen met de huidige Leie. Een tweede meer westelijke geul liep o.a. langs 
Dentergem, Wontergem, Zeveren en zo verder in de richting van de Kale . De 
Zeverenbeek is waarschijnlijk een overblijfsel van deze oude waterloop. 
Door zandophoping ter hoogte van Landegem verstopte de rivier en verviel 
tot een stelsel van beken en plassen. 

Sommige wetenschappers stellen dat de naam Zeveren verwijst naar een 
ouder Keltisch woord dat betekent "plaats waar water doorsijpelt, stroomt". 

De oudst gekende vermeldingen van Zeveren dateren van 1123 en 1187. 
Vooral het document van 1187 is interessant. Het betreft een oorkonde van 
Filips, graaf van Vlaanderen en Vermandois, waarin wordt aangekondigd dat 
Rogier, burggraaf van Gent en zijn vrouw Margaretha, hun bezittingen in 
Zeveren schenken aan de kerk van 0.-L.-Vrouw en Sint-Maarten van de 
proosdij in Papinglo (Maldegem), op voorwaarde dat er een altaar opgericht 
en een priester aangesteld wordt om er dagelijks, ter hunner intentie en die van 
de graaf, de H.mis op te dragen. Zeveren wordt in de tekst aangeduid als 
Severne. 

In ieder geval is het dorp ontstaan langs een belangrijke middeleeuwse weg 
die de steden Antwerpen en Ieper verbond. Men sprak toen van Ieperse 
Boterweg, in die tijd een belangrijke verkeersas. 
De Izegemstraat en de Kouterstraat zijn restanten van deze weg. Ook de vele 
voormalige herbergen en kapelletjes wijzen op een zeker belang. 
Over de ouderdom van deze weg zijn geen precieze gegevens bekend. Toch 
zou in de buurt van de Izegemstraat de vondst van een Gallo-Romeins 
brandrestgrafkunnen wijzen op een ver verleden. Ook oudere opgravingen in 
de wijk Leeuwkenshoek leverden interessant materiaal op. 

In de middeleeuwen bestond er geen indeling in gemeenten. Dat stelsel is er 
' gekomen in de Franse periode (1794-1815). De dorpen werden voordien 
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gecontroleerd door de belangrijkste plaatselijke heer en de dorpspastoor. 
Deze heer behoorde vaak tot de landadel. Een dergelijke heer had zgn. 
heerlijke machten, bv. justitie. De schandpaal van Zeveren die zich in het 
museum van Deinze bevindt, verwijst naar deze oude rechtspraak. Een 
nagebootste schandpaal werd in 1995, ter gelegenheid van de modernisering 
van het centrum, op het dorpsplein geplaatst. 

Het grondgebied van één dorp was vaak de zetel (een grote hoeve) van 
verschillende heerlijkheden, de een al belangrijker dan de andere. Dit gold 
ook voor Zeveren. 

De eerste heren van Zeveren werd vermeld in de 12e eeuw en volgens Hendrik 
Conscience in zijn Leeuw van Vlaanderen namen aan de Guldensporenslag 
de heer van Zeveren en diens zoon deel. 

De heerlijkheid van Zeveren werd op het einde van de zestiende eeuw 
belangrijker toen het goed werd gegroepeerd met een andere heerlijkheid, 
m.n. Ter Meersch of Ter Vaalt. 
In de l 7e eeuw was de heerlijkheid een eigendom van de baron van 
Meulebeke. Eén van zijn titels was "heer van Zeveren". Daarna kwamen er 
andere eigenaars. De laatste heer van Zeveren verliet het dorp in 1824. Er 
bevindt zich op het kerkhof nog een grafkelder van deze familie De Heems
Pattijn, die dateert van 1787. 
De hoeve is nog steeds een landbouwbedrijf. 

Zeveren is nooit een dichtbevolkt dorp geweest. In 1661 waren er ongeveer 
250 inwoners. Een hoogtepunt werd bereikt in 1829 met 837 inwoners. 
Tijdens de decennia die volgden sloegen armoede en ziekte toe en de 
bevolking daalde tot 617 in 1895 en bleef nadien redelijk stabiel om de jongste 
decennia opnieuw langzaam te stijgen. 

Ondanks de daling van de bevolking en de armoede werd in de 19e eeuw een 
nieuwe kerk gebouwd die het oudere, wellicht Romaanse kerkje (oudste 
vermelding 14e eeuw), verving door een nieuw gebouw in 1862. De toren 
ervan werd opgeblazen in 1918 en in de jaren twintig hersteld. Tot het 
meubilair behoort een orgel dat dateert uit 1836 en in 1980 werd geklasseerd. 
Dit heeft niet kunnen verhinderen dat het instrument ondertussen onbruikbaar 
is geworden en langzaam vervalt. 
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Situering van Zeveren op een kaart van Joannes Blaeu, Amsterdam, 1662. 

Rechts op de kaart, net boven Deinze, bevindt zich Zeveren. 
Opvallend is de vermelding splete van Zeveren. Dit is een verwijzing dat de 
grens van twee voormalige administratieve entiteiten (Kasselrij de Oudburg 
Gent en de Kasselrij van Kortrijk) het grondgebied doorkruisten. 
Links van de dorpskom bevindt zich de Zeverenbeek. 
De drie belangrijkste wegen waren de Isegemse Heirweg komende van 
Bachte en richting Wontergem, de huidige Schavestraat naar Kruiswege 
(Meigem) en de Kauwestraat die van Vinkt kwam en naar Grammene liep. 
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II. MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 

Een stukje open ruimte tussen Deinze en Zeveren: de weiden ten noorden van 
de Schavestraat. De Zeverenbeek kronkelt zich in de richting van de Leie. 
De weide links heeft als oude plaatsnaam "De motte" en verwijst naar een 
middeleeuwse versterking. 
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Een ander merkwaardig landschap is "de Broeken", een moerassig bosgebied 
dat op het gewestplan als natuurgebied staat ingekleurd. 
Op de foto zijn "de Broeken" zichtbaar op de achtergrond. 

Op de voorgrond bevindt zich een weidegebied met stelsel van beekjes: "de 
Blekerij". 
Deze blekerij wordt reeds vermeld in de 16e eeuw. Vroeger werd er laken te 
bleken gelegd. 

Dit weidelandschap werd in 1985 als landschap geklasseerd. Een deel ervan 
is natuurreservaat. 
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Door het bosgebied "de Broeken" loopt de Kauwestraat. 
Deze foto dateert van ca. 1945 en toont de nog onberijdbare Kauwestraat 
gezien van het kruispunt met de Izegemstraat in de richting van de voormalige 
café "Jeruzalem". 
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De kasteelhoeve, die zich dicht bij het centrum van Zeveren bevindt, was tot 
in de achttiende eeuw de zetel van de heerlijkheid Zeveren en Ter Vaalt, 
Kerkstraat nr. 3. 
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Eén van de belangrijkste hofsteden is '"t Goed Severin" dat tot de 16e eeuw 
de zetel was van de voormalige heerlijkheid "Ter Meersch of Ter Vaalt". 
Ondertussen werd de hoeve verbouwd, Schave m. 235 . 
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Zeveren had vroeger een molen, op het kruispunt Schavestraat en Kouter
straat. In de jaren tachtig werd het vroegere molenhuis grondig verbouwd. 
Op deze foto's staan de voor- en achterzijde van het vroegere molenhuis, 
Kouterstraat nr. 4 
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Grafzerk van Edmond Bruyneel op het kerkhof van Deinze, 
gemaakt door Antoon Van Parijs , beeldhouwer uit Deinze. 
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Net als in ieder Vlaams dorp bevinden zich in Zeveren kapellen. Deze kapel 
staat in de Izegemstraat, aan de Broeklos, een dreef die in de richting van de 
Broeken loopt. 
De foto dateert van 1961. 
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De beide foto's dateren uit 1944. 
Het 0.-L.-Vrouwkapelletje is ondertussen reeds verdwenen en bevond zich 
op de hoek van de Kouterstraat-Leeuwstraat. 
Verder is de Sint-Amanduskapel (met kruis) uit de Sint-Amandusstraat te 
zien die dateert van 1858. 
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III. KERK EN MEUBILAIR 

De huidige kerk dateert van 1861 en verving een veel ouder kerkgebouwtje 
dat reeds werd vermeld in de 14e eeuw. 
De foto van de kerk werd genomen omstreeks 1950 door pater R.Labijn, broer 
van de pastoor van Zeveren. 
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Eén van de belangrijkste stukken in de kerk is het orgel dat dateert uit 1836 
en werd geklasseerd in 1980. De bouwer is Lorret-Vermeirsch uit Sint
Niklaas. 
Ondanks de beslissing tot klasseren is het orgel niet meer bruikbaar als 
instrument. 
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Het beeld van de H.Amandus in Zeveren. Het beeld werd in 1889 
vervaardigd door Theodoor Janssens uit Nevele. 



De preekstoel werd in 1871 aangekocht en komt oorspronkelijk 
uit het Sint-Laurentiusklooster in Gent. 
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Deze doopvont (1721) in blauw arduin komt nog uit de vroegere kerk. 
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IV. GODSDIENSTIG LEVEN 

Tot in de jaren veertig werd in Zeveren een processie georganiseerd. 
Het beeld van de H.Amandus wordt gedragen, van links naar rechts, door 
Jozef Verwilst, Hilaire Mestdagh en Gilbert Van Steenkiste. 
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Raymond De Keukelaere, "de Suisse", voert de processie aan 
(foto jaren veertig). 



Voor de inhuldiging van een nieuwe dorpspastoor kwamen de notabelen op 
straat. 
In 1937 werd pastoor Braet verwelkomd. Hij zou pastoor blijven tot 1942. 
Van links naar rechts zien we: deken van Laere (Deinze), Jean Baptist De 
Weirdt, burgemeester Van Steenkiste (op de rug gezien), pastoor L.Braet zelf, 
schepen Baziel De Ketelaere (op de rug gezien) en Astère Dhont (in profiel). 
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Inhuldiging pastoor Leon Braet. 
Op de foto zijn te zien: Roger Pourquoy als Amandus; Caesar De Ketelaere, 
latere schepen; Jules Bradt; August Heyerick, stamvader van een uitgebreide 
familie in de regio Nevele en Deinze; Herman Pieters, die met zijn vader in 
1940 in Vinkt werd gefusilleerd. 
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Burgemeester Modest Van Steenkiste verwelkomt pastoor Romain Labijn in 1948. 
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Aan het open graf van burgemeester Van Steenkiste in 1970. Firmin De Smul, eerste schepen spreekt de lijkrede uit. 
De misdienaars zijn Johan en Christian Corijn. Verder zien we nog de begrafenisondernemer Antoine De Boever en 
de grafmaker Emiel Van Overbeke. De medecelebrant is pastoor Hanebalcke uit Wontergem met naast hem de 
kerkbaljuw Raymond De Keukelaere en de pastoor van Zeveren, De Mulder. Tenslotte draagt Eric Dhaeyere de 
eretekens van de overledene. 



Zeveren heeft tot voor kort een kleine kloostergemeenschap gekend. Deze 
foto dateert van 1934. 
De vijf zusters Franciscanessen zijn: van links naar rechts staand zuster 
Pharaïlde (Van CauwenbergheM. Clementine), zuster Helena (Elvira Tytgat), 
zuster Gonzega (Amelia De Somville) en zittend zuster Rosa (Julie De Baets) 
en zuster Dominika (Pelagie Martens). 
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De laatste kloosterzuster in Zeveren was zuster Daniëla 
(Maria Irma Hamerlinck). 



Voor het poetsen van de kerk was vroeger een grote ploeg beschikbaar. De 
eerste foto met de personen staande aan de ingang is van 1938. De zittende 
ploeg werd gekiekt in 1941. 
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V. OPTOCHTEN 

Deze optocht dateert van 1949. Met de bolhoed stappen van links naar rechts 
Firmin De Smul (eerste schepen), Modest Van Steenkiste (burgemeester) , 
Maurice Corijn (tweede schepen) en Remi Hertoge (gemeentesecretaris) op. 
Daarna volgt o.a. tweede van links pastoor R.Labijn. 
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Ruiters houden ergens in de jaren '30 halt voor de oude brouwerij met de 
lindebomen. Op de pony links de jonge Alfons Corijn met zijn begeleider 
André Christiaan. Op de pony rechts bevindt zich Gilbert Van Steenkiste die 
wordt begeleid door Maurice Barbier. Tussen de pony' s staat Elza Goemaere. 
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Cyriel Heyerick is de "boever" van deze praalwagen: "Bouwen is een schoone 
stiel. Wij voor het lichaam, gij voor de ziel" . Links zijn de oude linden voor 
de brouwerij zichtbaar. Beide zijn verdwenen. 
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VI. VIERING HONDERDJARIGEN EN 
ANDERE JUBILARISSEN 

1821 Jabelfeest f 921 
TER EERE DER 

HONDERDJARIGE 
Julie VAN LANCKER 

WEDUWE VAN 
LEO VERDONOK 

geboren te Zeveren den 14 November 
18~1 

Photo VERSTRAEfE - Deinze - Druk. f!N GOETHEM 

De oudst bekende honderdjarige in Zeveren is Julie Van Lancker. 
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Er is nog een Julie die honderd jaar werd, namelijk Julie Danneels. 
We zien van links naar rechts zuster Cecile, de honderdjarige zelf, zuster 
Amanda, burgemeester Van Steenkiste, de schepenen De Smul en Corijn. 
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Ter gelegenheid van de viering rond Julie Danneels werd deze praalwagen 
samengesteld. 
Herkenbaar zijn Antoine Baudoncq, Omer Martens, Rita Dhaene en Noël 
Behagels. 
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Op een andere praalwagen die ter ere van Julie Danneels (weduwe De 
Poortere) werd rondgereden bevinden zich van links naar rechts Cyriel Vande 
Ginste, Filip Kets (als kind), Rachel Dhaenens, Hilde Mestdagh (als kind) en 
Filip Van Steenkiste (als kind). 

120 



...... In 1935 werd het gouden huwelijksjubileum gevierd van August Heyerick en Florence Dhaenens . 
N De trotse familieleden omringen de jubilarissen. Let op de klederdracht van toen. 



Modest Van Steenk:iste, 35 jaar burgemeester, met echtgenote Celesta 
Vande Ginste, voor het gemeentehuis. 
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Burgemeester Van Steenkiste wordt ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum gelukgewenst 
door pastoor Roelandts van Zeveren. 



VII. SOCIAAL-CULTUREEL LEVEN EN SPORT 

In Zeveren werd ooit nog toneel gespeeld. De hele acteursploeg poseert hier 
in 1946. 
Van links naar rechts: Maurice Heyerick, Firrnin Verstraete, Gilbert Van 
Steenkiste, Irené Corijn, Valère Vande Ginste, Robert Vande Ginste, André 
Dhuygelaere, Gerard Vermeulen, Achiel Pieters, Jozef Verwilst, Irené Lam
bert en Roger Vaernewyck. 
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Ook de kinderen speelden toneel. De ploeg van het kindertoneel ging 
in 1939 op reis". naar Brussel. 
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1978: de Bond van de Grote en Jonge Gezinnen bestaat 50 jaar. 
We herkennen o.a. in het midden met herdenkingsplaatje Raymond Corijn (met opgespeld ereteken), 

links schuin achter de voorzitter Gilbert Van Steenkiste (secretaris), vooraan met ereteken Alfons Corijn en 
Gerard Vermeulen (ondervoorzitter). 



...... 
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De Boerinnengilde in 1935. Op de onderste rij zesde van links: Zulma Van Parijs (voorzitster) en 
zevende van links Maria Dhondt, toekomstig voorzitter. Links pastoor A.Van den Abeele. 



Twee uitgeputte wielrenners uit Zeveren. Links staat schepen De Smul. De 
twee renners zijn Firmin De Groote en Norbert De Witte met rechts naast hen 
de verzorger Schepens uit Vinkt. 
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Vijf renners van de veloclub uit Deinze poseren, waarvan twee uit Zeveren: tweede van links is 
Firmin De Groote en vierde van links is Norbert De Witte. 



Na zijn koersprestatie in Dentergem in 1946, waar hij toen vierde werd, 
poseerde Maurice De Backer uit Zeveren fier voor de foto. 
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Bij de oorsprong van de voetballerij in Zeveren: een voetbalploeg uit het jaar 
1968. 
Geknield van links naar rechts: Frans Arickx, Noël Behagels, Germain De 
Meyer, Albert De Groote. 
Staande van links naar rechts: Arsèn:e De Groote, Hubert De Witte, Yvan 
Vanden Heede, Astère Verwilst, Antoine Baudoncq, Norbert De Witte, 
Maurice De Backer en Antoine Gordier (met witte stofjas). 
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De krulbol, een verdwenen sport in Zeveren. Deze ontspanning werd 
beoefend aan de "Smesse". De foto dateert van 1970. 
Onderaan hebben plaatsgenomen: Irené De Pestel, Norbert De Witte, Martin 
De Backer, Robert Verleye, Marcel De Backer, Albert De Witte, René 
Geiregat, Omer De Wever en Marcel Behagels. 
Bovenaan zien we Maurice De Backer, Gerard Cocquyt (verstopt), Hubert De 
Witte, André Termont, Maurice De Meyer, Alice Verleye-De Winter, Renild 
Heyerick en Maurice Verleye. 
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Een recente foto (1986) van de duivenmelkers uit Zeveren ter gelegenheid van hun vijftigjarig bestaan. 



VIII. ONDERWIJS 

De meisjesklas in Zeveren in 1961 : eerste, tweede en derde studiejaar. 
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De klas van meester Wambeke op het einde van de jaren dertig. Vooraan 
rechts zit Omer De Wever (0 1929) en in de rniddenrij vooraan Maurice 
Heyerick (°1931).,Helemaal achteraan de rniddenrij zit Michel Christiaens 
(

0 1928). 
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Klasfoto lagere school, schooljaar 1929-30, le, 2e en 3e leerj aar met Zuster 
Gonzaga (Amelie De Somville 0 Gent 25 .11.1869-tVinkt 13.12. 1949). 
Van links naar rechts, onderaan: ? , Georgette Heyerick, Adrienne Heyerick, 
Georges Van Overbeke, André Tack, ? . 
Tweede rij: Yvonne Vanden Bulcke, Irma De Schans, Esther Verwilst, 
Yvonne De Wolf, Maria Dhuygelaere, Rerni De Vrient, Maurice Vanden 
Bulcke, Medard De Winter, Jozef De Wolf, Omer Verwilst. 
Derde rij: Nelly Wambeke, Julienne Tack, Anna Corijn, Adri enne Moerman, 
Adrienne Dhont, André Vertriest, MamiceDhuygelaere, Hemi DeKeukelaere, 
Astère Vanden Bulcke, Leonce Van Overbeke. 
Bovenaan: Nympha Heyerick, Gabrielle Corijn, Germaine Van Laeken, 
Yvonne Heyerick, Maria Dhaeyere, Robert Van Steenkiste, Albert Moerman, 
Maurice Heyerick, Joris Peirs. 
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Klasfoto bewaarschool Zeveren, schooljaar 1934-35, met Zuster Pharaïlde 
(Clementine Van Cauwenbulcke 0 E vergem 12.09.1883-tSleidinge 
05 .09.1977). 
Van links naar rechts, onderaan: Simonne De Backer, Maria De Wever, 
Celesta Corijn, Lea Corijn, Norva Heyerick, Marcel Rooze, Simonne De Vos, 
Maurice Heyerick, Etienne Mestdag, Maurice Bradt. 
Midden: Romein Heyerick, Omer De Wever, Adrien Christiaens, René Van 
Overbeke, Hilaire Mestdag, ? , Roger Van Meen en, Antoine Van Biesbroeck. 
Bovenaan: Anna Ve1meulen, Alice Goemaere, Marie-José Corijn, Maria 
Vanden Berghe, ?, Denise Brulez, ?, Simonne François, Maria Vermeulen. 
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Klasfoto gemeenteschool Zeveren, schooljaar 1923-24 met onderwijzer
schoolhoofd Maurice W ambeke. 
Van links naar rechts , onderaan: Yvan Van Simaeys, Cyriel Van Heule, 
Georges Van den Bogaerde, Roger Pieters. 
Tweede rij: Gustaaf Verstraete, Triphon Christiaens, Albert Van Heule, René 
Heyerick, Valère Isidoor Van Hoe, Raymond Van Heule, Jozef Cnudde, 
Camiel De Backer, Adiel Buyse, Jules Van De Ginste. 
Derde rij: Achiel Vertriest, Gerard Corijn, Roger Nemegeers, Robert De 
Coster, Ypoliet Heyerick, René Van Simaeys, Roger Christiaens. 
Vierde rij: Firrnin De Smul, Rafaël Vertriest, Roger Verplaetse, Cyriel De 
Baets, Emeric Buyse, Maurice De Baets. 
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Klasfoto bewaarschool Zeveren, schooljaar 1927-28, met Zuster Pharaïlde. 
Van links naar rechts, onderaan: Georges De Winter, Omer Verwilst, Medard 
De Winter, Jules Goemaere, Georges Goemaere. 
Tweede rij: Albert Dhaeyere, Germaine Vanden Bulcke, Yvonne De Wolf, 
Yvonne Vanden Bulcke, Leonce Van Overbeke, Nelly Wambeke, Adrienne 
Heyerick, Esther Verwilst, André Tack. 
Derde rij: Henri De Keukelaere, Maurice Vanden Bulcke, Jozef De Wolf, 
Astère Van den B ulcke, Remi De Vrient, Adrienne Dhont, Yvonne Heyerick, 
Julienne Tack, Adrienne Moerman. 
Bovenaan: Albert Moerman, André Vertriest, Oscar Vande Ginste, Marcel 
Vlaeminck, André Strobbe, Germaine Van Laeken, Maria Dhaeyere, Nympha 
Heyerick, Maria Vaernewijck. 
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De kinderen van Zeveren geflankeerd door twee kloosterzusters danken voor de Amerikaanse voedselhulp (zie vlag) 
tijdens de Eerste Wereldoorlog: "Fora gift of their gratitude from the Belgian children of Zeveren to the little 
Americans of lndianapolis (1914-1918)". 
(Wie een aantal van deze kinderen herkent, mag dit altijd laten weten) . 
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IX. BEKENDE FIGUREN 

Kamiel De Decker, voormalig onderwijzer en gemeenteontvanger 
uit Zeveren. Hij werd in 1898 en 1923 gehuldigd voor zijn vijftigjarig 
ontvangerschap. 



Josué De Decker (0 1878-t1953), zoon van voornoemde Kamiel, gefotogra
feerd op 14 april 1914. 
Hij werd geboren in Zeveren en speelde een vooraanstaande rol als lid van de 
commissie van gevolmachtigden (soort Vlaamse regering) tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Na de oorlog werd hij terdoodveroordeelden week uit naar 
Nederland waar hij als doctor in de klassieke filologie zijn academische 
calTière verderzette. 
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Eén van de oudste foto 's van een pastoor uit Zeveren. Het betreft Dominicus
Franciscus Braekman die werd geboren in Vlierzele in 1831 en overleed in 
1913 in Haeltert. Hij was pastoor in Zeveren van 1880 tot 1884. 
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Zuster Pia (Anna De Smul, 0 1907) werd bij de Franciscanessen 
in Sleidinge algemeen overste. 
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Aardige foto van voor de Eerste Wereldoorlog van Edmond Bruyneel en diens 
tweede echtgenote Maria Emma Dhondt, samen met twee vrienden. De man 
met de fiets is Maurice Lemmens uit Meigem. 
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Pater Michiel Christiaens (0 1928) uit Zeveren week uit naar Japan 
voor missioneringswerk. 
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Edmond Bruyneel (0 1858-t1923) 
was onderwijzer in Zeveren en 

een tijdlang burgemeester. 

Jules Beresole (0 1862-t1929) 
geboren in Lotenhulle en 

overleden in Gottem was jarenlang 
gemeentesecretaris in Zeveren. 
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Karel De Winter (0 1859-tl924) was 
veldwachter in Zeveren. 

Frans De Ketelaere (0 1849-t 1927) 
fungeerde als koster in Zeveren . 



150 

Leon De Keyzer (gemeenteontvanger) met zijn eerste echtgenote 
Eveline Bruyneel, dochter van Edmond Bruyneel. 



Herman Pieters werd met twee familieleden op 28 mei 1940 gefusilleerd 
in Vinkt. 
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René Christiaens (0 Zeveren 1916-tEhrlich 1945), rijkswachter, was gehuwd 
met Gabriëlle Janssens, eveneens afkomstig van Zeveren. Hij kwam om in het 
concentratiekamp nabij Buchenwald. 
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Een historische foto voor Zeveren. De afscheidsfoto (1970) van de gemeenteraad en het gemeentepersoneel ter 
gelegenheid van de fusie met Deinze. 
Van links naar rechts, zittend: ereburgemeester Modest Van Steenkiste en echtgenote Celesta Vande Ginste; Rachel 
Dhaenens en haar echtgenoot Firmin De Smul, de laatste burgemeester; Raymond De Keukelaere, schepen. 
Staande: Yvan vanden Brande, gemeentesecretaris; André Standaert, voorzitter commissie openbare onderstand; 
Walter Vander Eecken, schoolhoofd gemeenteschool; Maurice W ambeke, oud schoolhoofd; Roger De Keukelaere, 
veldwachter; Firmin Snauwaert, gemeenteraadslid; E.De Mulder, parochiepastoor; Jozef De Witte, gemeenteraads
lid; Leonce De Keyzer, gemeenteontvanger; Maurice Corijn, schepen; Arthur Verwilst, gemeenteraadslid. 
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