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'HANSBEKENAREN VAN TOEN '
IN ”DE VERUILOKTE BOMBOARE ' DOOR 

ADOLF VAN DE SOMPEL

Adolf Van de Sompel', geboren Hansbekenaar, noteerde jaren lang 
Hansbeekse dialectwoorden en dito uitdrukkingen.

De redactieraad van de Hansbeekse dorpskrant "Vlakaf" vroeg hem in 
1978 zijn woordenlijst in hun maandblad te mogen publiceren.

Adolf verwerkte echter de Hansbeekse dialectwoorden en gezegden in een 
verhaal van mensen en dingen, pluizend in zijn thuis, zijn familie, zijn 
schooljaren, zijn jeugd. Onder de algemene titel "De veruilokte bomboare" 
schreef hij vijftig "dialectische vertellingskes" die zich afspelen (in en rond 
de "katteweegle") te Hansbeke gedurende de jaren twintig en dertig van de 
vorige eeuw. Ze verschenen achtereenvolgend in "Vlakaf" vanaf september 
1978 tot maart 1983. Leeftijdgenoten van de auteur en ook jongeren her
beleefden met een brok ontroering in de keel hun eigen jeugd bij het lezen 
van deze pittige anekdootjes uit de kindertijd.

"Vlakaf" bundelde de vijftig verhaaltjes in een 130 pagina's tellend boek 
(geïllustreerd met enkele oude Hansbeekse prentkaarten uit de verzameling 
van Julien De Baets en met pentekeningen van Robert Leenknecht en 
Wouter Langeraert) dat in 1999 ter gelegenheid van het eerste lustrum van 
de nieuwe reeks van de Hansbeekse dorpskrant in beperkte oplage werd 
uitgegeven en onmiddellijk was uitverkocht.

Het boek is een juweeltje in de Hansbeekse boekenkast. De "veitellingskes" 
zijn zowel heemkundig als folkloristisch zeer interessant. Ze beschrijven 
immers het Hansbeekse landschap in het eerste kwaït van de 2CK eeuw, ver
geten hoekjes, gesloopte gebouwen, oude voorwerpen, tradities en gebruiken.

Adolf Van de Sompel, oudste zoon van Achiel en Emma Mettenanxt, 
werd op 15 januari 1923 te Hansbeke geboren. Hij huwde er op 
4 augustus 1947 met Paula Bauwens, jongste dochter van Emiel en 
Maria Danneels, geboren te Hansbeke op 1 december 1923. Sindsdien 
woont hij in de Nevelestraat. Hij is een Hansbekenaar in hart en nieren.
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In deze verhaaltjes bewegen zich vele "Hans}?ekenaren van toen” die met 
roepnaam, familienaam of bijnaam genoemd worden. De ouderen onder 
ons herkennen vanzelfspekend al de vernoemde personen, ook de jongeren 
hebben ze meestal nog gekend of er van gehoord. Hun identiteit mag ech
ter voor het nageslacht niet verloren gaan. Daarom volgt hier een woorde
lijke lijst van alle vernoemden, in volgorde van hun eerste vermelding in de 
verscheidene opstelletjes, aangevuld met doop- en familienaam, geboorte
plaats en -datum, filiatie of huwelijkse staat en toenmalige woonplaats 
(volgens het bevolkingsregister van 1931)2.3

-  Iclelie Sesel 1, Idalie 6: Idalie Schaelens, “Hansbeke 10.04.1867, vv 
August Secelle, achterwaarster, Hammestraat 10

-  vader Assiel 1, Assiel 15, 28, 34: Achiel Van de Sompel, °Lochristi 
14.10.1894, mv Emma Mettenanxt, briefdrager. Dorp 9 (Merendree- 
straat)

-  moedre Emma 1, ons Emma 32, ons moedre 49: Emma Mettenanxt, 
°Hansbeke 29.07.1897, vv Achiel Van de Sompel, Dorp 9 (Merendree- 
straat)

-  (langs) Daanens (straatzen) 1, 8, 15, 31, Daniël Daanens 3, Daniël 6, 
Daniël D'Haenens 23: Daniël D'Haenens, “Drongen 13.03.1896, mv 
Helena De Wulf, slachter en herbergier, Doip 91

-  Mietzen Verplaatse 1, Mietzen Verplaetse(ns) 2, 6: Maria Veiplaetse, 
“Hansbeke 22.07.1875, dv Charles en Rosalie Sourie, jongedochter, 
winkelierster. Dorp 104 (Kerkakkerstraat)

-  Toofs 1, 6, T'Hoofs 43: Camiel Hooft. “Knesselare 09.02.1863, mv 
Romanie Van de Velde, winkelier. Dorp 105 (Kerkakkerstraat)

-  gezusters Mertier 1: Margareta “Dentergem 19.04.1883, Maria 
“Hansbeke 16.02.1886, Augusta “Hansbeke 22.08.1888 en Martha 
Mortier “Hansbeke 05.06.1889, dsv Gustaaf en Rosalie Buysse, jon- 
gedochters, naaisters, Dorp 108 (Kerkakkerstraat)

-  Arrie Janssens 1, 2, 19, 37, 46, 48: Henri Janssens, “Hansbeke 
05.12.1876, mv Leontine Versluys, barbier en grafmaker, Dorp 109

Gebruikte tekens en afkortingen: ° geboren te, dsv dochters van, dv, 
dochter van, ksv kinders van, mv man van, vv vrouw van, wrv weduw
naar van, zv zoon van.
Hartefijke dank aan Adolf Van de Sompel en René Langeraert voor hun 
bereidwillige medewerking.
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(Kerkakkerstraat)
nonkel Jiail Viane 1, nonkel Jiiiü(s} 2, 3, 6, 14, 15, 18, nonkel Ziiiil(s) 
20, 37, 41, 47: Jules Viane, °Hansbeke 19.01.1880, mv Marie 
Mettenanxt, timmerman. Dorp 74 (Melkerijstraat) 
moeders znstre, Mietzen Mettenanst 1, tante Mietzen 11, 20, 30, 37, 
tante Marie 48: Maria Mettenanxt, °Merendree 15.02.1890, vv Jules 
Viane, Dorp 74, (Melkerijstraat)
dokte ar De Waele 1, 18: Jules De Waele, °Ki’uishoutem 06.10.1881, zv 
Désiré en Octavie Impe, Jonkman, geneesheer, Dorp 78 (Melkerijstraat) 
Romnie 1: Romanie Van Der Plaetsen, °Lotenhulle 07.07.1899, dv 
August en Francisca De Backer, Jongedochter, dienstmeid, Doi*p 78 
(Melkerijstraat)
Dzelie Franseuse 1,2: Julie Bockaert, °Hansbeke 09.04.1857, vv Henri 
Fran^ois, Doip 73 (Melkerijstraat)
Arrie 1, 2: Henri Fran^ois, °Poeke 27.12.1850, mv Julie Bockaert, met
ser, Dorp 73 (Melkerijstraat)
den onderpastre 2, onderpastre Briek De Laere 6: Alberic De Laere, 
°Geraardsbergen 08.05.1888, zv August en Valerie De Mulder, onder
pastoor 1919-1933, Dorp 85
Emmatzen Bidskes 3, 8, Eematzen Breiizegems 17, Biiiskes 43: Emma 
Beirnaert, °Hansbeke 11.09.1896, vv Emiel Breusegem, winkelierster, 
Doi*p 87
Merreels 3, 10, Eedegaar Mareel 12, 13: Edgard Mareel, °Hansbeke
31.12.1888, mv Emelie Bauwens, velomaker en lood- en zinkbewerker. 
Dorp 26
Miel Kokkers 3, Miel Cockers 24, 27: Emiel De Cocker, °Hansbeke
22.08.1898, mv Irena-Magdalena Hanssens, broodbakker. Dorp 18
Zeeraer Pessels 3, Zeeraar 14, 15: Gerard Van Der Plaetsen, zv Eduard
en Emelie Van Vynckt, °Hansbeke 28.08.1907, Dorp 14
vaders broere 3, nonkel Leon 35: Leo Van de Sompel, °Lochristi
09.06.1896, mv Maria Verniers, schoenmaker, Lochristi
Van Ypersen (osse) 3, Van Ypers (wallynge) 17: Jules Van Yperen, °Eke
05.09.1874, mv Maria Vermeersch, landbouwer. Voorstraat 17 (Voorde-
straat)
Felemienekes 3: Maria Philomena Buyse, °Hansbeke 06.05.1849, dv 
Petrus en Rosalie Schaubroeck, Jongedochter, winkelierster. Dorp 20 
zuster Idonie 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11,44: Alida Van Kerrebroeck, °Aalter 
11.02.1884, dv Edward en Camilla Vande Reviere, kloosterzuster.

402



onderwijzeres l^bewaarklas
Omer 4, 7, 34: Omer Van Der Plaetsen, °Hansbeke 24.03.1920, zv 
Eduard en Zul ma Meheus, Dorp 14
Yvonne 4, 7: Yvonne Van Der Plaetsen, °Hansbeke 26.12.1922, dv 
Eduard en Zulma Meheus, Dorp 14
zuster Adolfine 4, 7, 19, 20: zuster Adolphine, Pelagie Corthals, °Aalst 
21.10.1883, dv Henri en Rosalie Sterck, kloosterzuster, lerares graad 
Miel Vantoeze 4: Emiel Beirnaert, °Hansbeke 28.04.1893, mv Leonie 
Van Hoecke, timmerman. Dorp 40
Tuur Vantoeze 4, Tuur Beirnciert 31, 43: Arthur Beirnaert, °Hansbeke 
19.05.1890, mv Emelie Van Hoecke, timmerman. Dorp 35 
onze Miel 4, 32, 33, 47: Emiel Van de Sompel, °Hansbeke 15.07.1925, 
zv Achiel en Emma Mettenanxt, Dorp 9 (Merendreestraat) 
moeder van 't klooster 5: zuster Leonarda, Marguerite Van Boxstael, 
°Aaigem 29.06.1875, dv Petrus en Constantia De Bruyne, klooster
overste 1930-37, Dorp 24
meneerdepastre 5: Willem Van De Putte, °Aalst 29.09.1872, zv Benoit 
en Seraphina Van Den Bossche, pastoor 1932-55, Dorp 90 
Saar Kodde 5, 6, Saar Codde 34, 48: Richard Raes, °Hansbeke 
06.06.1897, mv Margareta Bogaert, voerman en herbergier. Dorp 13 
(langs) Kazemiers 6, (toe) Casemirs 36: Casimir Onderbeke, 
°Hansbeke 22.02.1901, mv Rachel Raes, eierkoopman en herbergier. 
Dorp 88
Marja 6: Maria Olivier, °Hansbeke 16.08.1895, dv Emiel en Leonie 
Van der Haegen, jongedochter, herbergierster. Dorp 22 
Filemon Zuttermans 6: Philemon Zutterman, °Hansbeke 27.08.1890, 
mv Marie Antoinette Seymus, horlogemaker en herbergier. Dorp 11 
Meries Martens 6, 48, Maurice 34: Maurice Martens, °Hansbeke
07.12.1888, mv Martha De Grauwe, fruithandelaar en herbergier. Dorp 
94
Eedze Pessels 6, Eedewaard 14, 34, 47: Eduard Van Der Plaetsen, 
°Poesele 18.04.1865, wrv Emelie Van Vynckt, mv Zulma Meheus, 
slachter en herbergier. Dorp 14
Lejentiene Janssens 6, Leontiene Janssens 43: Leontine Versluys, 
°Merendree 12.12.1880, vv Henri Janssens, winkelierster. Dorp 109 
(Kerkakkerstraat)
Nattelie Rooskes 6, 19: Nathalie De Roose, °Hansbeke 15.08.1862, dv 
Charles en Coleta D’Hondt, jongedochter, kleermaakster en winkelier-
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ster, Doip 102 (Kerkakkerstraat)
Marcel Van Vynck 6, Marcijl Van Vynckt 28, Marcel 29: Marcel Van 
Vynckt, °Hansbeke 21.11.1905, mv Anna De Clercq, slachter. Dorp 19 
eefer Leontiene(s) 6, 8, 23, 35: Leontine De Schuyter, °Hansbeke 
16.03.1861, dv Pieter-Jozef en Francisca Lambrecht, jongedochter, ren- 
tenierster, Dorp 17
zuster Tomazie 7: zuster Thomasie, Josepha De Cuyper, °Sint-Niklaas
01.11.1889, dv Jozef en Philomena Pauwels, kloosterzuster, ziekenop
paster
mijnheer Charles 8, meneer Charles 9, 14, Charel Van Vynck 21: 
Charles Van Vynckt, °Hansbeke 09.05.1886, zv Serafien en Maria 
Martens, jonkman, rentenier en grondeigenaar, Dorp 92 
de kostre 8: Frans Snellings, °Kinrooi 27.10.1884, mv Anna De 
Spiegelaere, onderwijzer en koster-orgelist, Doip 99 (Kerkakkerstraat) 
Zuitl Kakkerneete 8, Zuul Vermeire 40: Jules Vermeire, °Hansbeke 
21.07.1886, zv Bruno en Philomena Coopman, zonder beroep, 
Veldstraat 29 (Warandestraat)
Julien Claeys 9: Julien Claeys, °Landegem 03.03.1906, mv Martha 
Cleppe, timmerman, Dorp 10 (Merendreestraat)
Mietzen Van Vynck(s) 10, 17, Mietzen Van Vynck Maria Van Vynckt, 
°Hansbeke 14.02.1881, dv Bernard en Melanie Coopman, jongedoch
ter, winkelierster, Dorp 20
Bottermans (katte) 10: Jules Botterman, °Bellem 16.03.1888, mv Marie 
Mestdagh, landbouwer, Reibroekstraat 25
meneer de hiirgemeestere 10: graaf Antoine de Bousies-Borluut, 
gemaal van gravin Anne De Hemricourt de Grunne, °Gent 20.02.1897, 
grondeigenaar, Veldstraat 9 (Warandestraat)
Maurice De Roo 11: Maurice De Roo, °Hansbeke 08.10.1913, mv 
Germaine Muys, koopman en herbergier. Dorp 30 
gezusters De Mitynck 11: Irène °Hansbeke 18.03.1910, Rachel 
°Hansbeke 01.03.1912 en Yvonne De Muynck °Hansbeke 21.04.1916, 
dsv Désiré en Marie Emerence Verhelst, winkeliersters. Dorp 27 
Meries 12: Maurice Stock, °Ruiselede 17.12.1911, zv Michel en Alice 
Marcel, loodgieter. Dorp 26
Emelietzen 12: Emelie Bauwens, °Hansbeke 13.06.1888, vv Edgard 
Marcel, winkelierster, Dorp 26
pastre De Craene 13: Baziel De Craene, °Waarschool 1880, pastoor 
van Merend ree
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Teejïel 13: Theophiel Marcel, °Aalter 06.19.1851, mv Marie Mathilde 
Planckaert, loodgieter. Dorp 26
Meries Buyze 14: Maurice Buyse, °Zomergem 30.08.1880, zv Jan 
Frans en Maria Clemence Staes, jonkman, landwerker. Dorp 100 
(Kerkakkerstraat)
Mietzen Tsoens 15: Maria Mathilde Vriendt, °Aalter 04.04.1894, vv 
Jules Soens, winkelierster. Dorp 101 (Kerkakkerstraat)
Meir De Riiik(s) 15: Omer De Ruyck, °Hansbeke 22.03.1897, mv Laura 
Waelput, huisschilder en winkelier. Dorp 126 (Reibroekstraat)
Tuur Van Couter(s) 15: Arthur Van Couter, °Zwevezele 11.05.1889, mv 
Marie Melanie Vermeire, handelaar. Dorp 4 (Merendreestraat)
Olleviers 15, Oliviers 36: ksv Emiel Olivier en Leontine Van der 
Haegen, Jozef °Bellem 25.05.1889, Leon °Bellem 12.09.1890, René 
°Hansbeke 12.12.1892, Marie °Hansbeke 16.08.1895 en Gerard 
°Hansbeke 10.03.1899, Dorp 22
Tsif Ollevier 15: Jozef Olivier, °Bellem 25.05.1889, zv Emiel en 
Leontine Van der Haegen, jonkman, landbouwer. Dorp 22 
Karei Walle 15, 39: Jan Baptist (alias Karei) Vande Walle zv Charles, 
°Hansbeke 17.03.1847, wrv Coleta De Gheest, vellenverkoper, 
Voorstraat 21 (Voordestraat)
meester Vervenne 16, meester Robert 44: Robert Van der Vennet, 
°Hansbeke 06.08.1908, mv Georgine Janssens, onderwijzer, Doip 10 
(Merendreestraat)
Leem Jaegers 17: Leon De Jaeger, °Hansbeke 05.04.1905, mv Anna 
Martens, landbouwer. Voorstraat 2 (Merendreestraat)
Mien Voorde 18: Marinus Vande Voorde, °Vinkt 01.11.1877, mv Maria
Margareta Vande Walle, vuurstoker, Hammestraat 50
Fridzen Smet 18, Frid Smet 30, 43: Alfred Reyniers, °Hansbeke
05.07.1895, mv Marie Irma Van Maldeghem, smid. Dorp 70
Staf Martens 18: Gustaaf Martens, °Poesele 13.08.1880, mv Maria
Cornelis, melkerijbestuurder. Dorp 76 (Melkerijstraat)
Kamiel Van Renterghem 18: Camiel Van Renterghem, °Nevele
30.09.1891, mv Anna Reyniers, werkman. Dorp 140 (Reibroekstraat)
Gunst Mertiers 19: August Mortier, °Hansbeke 05.02.1892, mv
Adrienne Saelens, kleermaker, Dorp 125 (Reibroekstraat)
nichte Marie-José 20: Marie-José Lootens, °Gent 25.02.1923, dv Henri
en Augusta Mettenanxt, Voorstraat 1 (Merendreestraat)
tante Gusta 20, 30, 39: Augusta Mettenanxt, °Hansbeke 25.08.1893, vv
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Henri Lootens, Voorstraat 1 (Merendreestraat)
Deniesken D'Hondt 20: Denise D'Hondt, °Hansbeke 10.07.1922, dv 
Emiel en Romanie Demey, Voorstraat 22 (Voordestraat)
Eemerick Veldens 20: Emeric Van de Velde, fotograaf te Aalter 
Kaïniel Van Have 24, 39: Camiel Van Hove, °Hansbeke 10.01.1873, mv 
Maria Vande Putte, kloefkapper, Doi-p 120 (Nevelestraat)
Verf?laetsens 24, Leon Verplaetsens 24: Leon Van Der Plaetse, 
°Hansbeke 23.04.1869, mv Maria Vande Voorde, molenaar. Dorp 135 
(Reibroekstraat)
Eedzen Wille(ns) 24, 34: Eduard Wille, °Hansbeke 26.11.1890, mv 
Marina Sutterman, groentenkweker en herbergier. Dorp 116 (Nevele
straat)
Reginald 27: Reginald Reyniers, °Hansbeke 09.01.1922, zv Triphon en 
Clara De Cocker, Dorp 52b
kirkbaljiiw Cyriel 31: Cyriel Van der Vennet. °Lotenhulle 13.08.1879, 
mv Irma Martens, kleermaker en winkelier, Dorp 34 
tante Irma 32: Irma Mettenanxt, °Hansbeke 23.04.1902, vv Marcel 
Verhegge, Watervliet
sifvan de statie 32, 42: Jules Van Daele, °Petegem-Deinze 02.08.1884,
mv Maria Emma Onderbeke, stationchef. Dorp 16
nonkel Arnie 32: Henri Lootens, °Bellem 07.09.1893, mv Augusta
Mettenanxt, spoorwegbeamte. Voorstraat 1 (Merendreestraat)
nonkel Marcyl 32, Marcel Verhegge, °Hansbeke 21.03.1902, mv Irma
Mettenanxt, douanier. Watervliet
onze Gerard 33, 47, mijn jongste hroere 39: Gerard Van de Sompel, 
°Hansbeke 28.02.1929, zv Achiel en Emma Mettenanxt, Dorp 9 
(Merendreestraat)
Zidrna 34: Zulma Mehuys, °Meigem 21.01.1892, vv Eduard Van Der 
Plaetsen, Dorp 14
Saar Codde zijn vrouwe 34: Margareta Bogaert, °Landegem 
16.02.1901, Dorp 15
Martha 34: Martha De Grauwe, °Hansbeke 20.04.1888, vv Maurice 
Martens, Dorp 94
tante Marie 35, 41: Ida Maria Verniers, °Moerbeke 28.02.1897, vv Leo 
Van de Sompel, Lochristi
nonkel Zuid zijn doclitere 37, nichte Hilda 48: Hilda Viane, °Hansbeke 
29.08.1920, dv Jules en Maria Mettenanxt, Dorp 74 (Melkerijstraat) 
Henri De Maegd 39: Hendrik De Maegd, °Hansbeke 09.03.1893, mv
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Irène Marlens, broodbakker, Dorp 11
Karei Van Renterghem 39: Karei Van Renterghem, °Nevele 07.11.1889, 
mv Marie-Louisa Janssens, bareel wachter. Dorp 49 (Lindestraat) 
Unions 39: Jozef Union, °Hansbeke 18.02.1874, mv Louisa Wille, han
delaar, Dorp 114 (Nevelestraat)
Maria 39: Marie Van Hulle, °Merendree 12.07.1869, vv Aimé Van Den 
Berghe
Arrie 41: Henri Vermeire, brugdraaier
madam van de sif 42: Marie Emma Onderbeke, °Meigem 26.04.1889, 
vv Jules Van Daele, Dorp 16
zuster Everielde 44: zuster Everilda, Rosa Wittewronghel, °Mechelen 
22.02.1888, dv Charles en Angelie Boterman, kloosterzuster, onderwij
zeres 2̂  bewaarklas
zuster Edemonda 44: zuster Edmonda, Elisa Van de Velde, 
°Denderleeuw 05.01.1864, dv Jozef en Marie Louisa Van den Broeck, 
kloosterzuster, lerares U graad Jongens
zuster Alowiesa 46: zuster Aloysia, Josephine Geinger, °Gent 
15.08.1874, dv Theophiel en Albertine De Wael, kloosterzuster, onder
wijzeres
Miel Breusegerns 46: Emiel Breuseghem, °Gent 03.06.1885, mv Emma 
Beirnaert, broodbakker, Dorp 87
Rachel Codde 47: Rachel Raes, °Hansbeke 05.11.1906, vv Casimir 
Onderbeke, winkelierster. Dorp 88
Gust Geirnaert 48: August Geirnaert, °Aalter 14.03.1856, mv 
Josephine Buyse, gemeenteontvanger, Dorp 32 
Fons Cockers 48: Alfons De Cocker, °Hansbeke 27.09.1895, mv Delly 
Bauwens, broodbakker. Dorp 31

Albert MARTENS, Gent
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SPROKKELINGEN UIT DE KRANT

Nevele

Eerlijke vinder. - De genaamde Adolf Cleve melkvoerder en handelaar vond 
op de wijk Ossebroeck een rolletje papier dat 3.700 frank bevatte. Vernemende 
dat Beitha Mortier, dochter van den slachter Mortier in 't dorp, zulke som ver
loren had, wachtte de eerlijke vinden niet het gevondene te overhandigen. 
Bron: Het Volk, 25ejaar, N° 101 - Maandag 12 april 1915.

Onvoorzichtigheid. - De elfjarige Theofiel Van Heirseele, zoon van Alfons, 
metser, wonende Veldeken, was zoo onvoorzichtig in de Vierboomstraat 
van een gevonden handgranaat den kop af te vijzen en er een brandend 
fosfoortje aan te steken. Het tuig ontplofte en trof den knaap in de bil, aan 
den arm en boven het oog. Gelukkig zijn de verwondingen maar licht. 
Bron: De Gentenaar-De Landwacht, N° 123, 4 D jaar, Zaterdag 24 mei 
1919.

Ongeval - De 10 jarige knaap Hanssens, wonende wijk Veldeken, sprong 
op Sinksenkermis, van den velomolen en brak een been op twee plaatsen. 
Bron: De Gentenaar-De Landwacht, N° 137, 4 L jaar. Woensdag 11 juni 
1919.

Landegem

Meubelaire Venditie. - Ten huize en hove van de weduwe en kinderen van 
Bernard Van Vynckt in leven Hoefsmid, te Landegem, op het Dorp. De 
Notaris Seriacop, te Nevele, zal op Donderdag 11 December 1856, om 
9 ure 's morgens, openbaerlijk verkoopen de meubelaire voorwerpen als 
volgt: Aerd-, glas-, geleijerd- en koperwerk, aerdgerief, tafels, stoelen, ban
ken, gedstoelen, allerlei kuipen, keirngerief, 1 schoonen spieschen kleer- 
kas, glazen kas, 1 acajouen tafel voor 40 couverts, 1 ijzeren kachel en 
goede keuken-stove, bakhalm, bluschpot, wind- en raepmolen, kortewa- 
gens, rieken, vorken, spaden en oneindig meer andere objecten te lang om 
alhier te melden.
Voort: 2 bekalfde koeijen, 1 rund, eene groote hoeveelheid tarwe en rogge, 
strooi, loof te velde, enz.
Bron: De Zondagbode, N° 49 - Zondag, 7 december 1856 - Dertiende Jaer.
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Weervoorspelling. - Met 15 dezer (1904) is men hier begonnen met den 
dienst der weervoorspelling. Vla^es, dagelijks op den kerktoren gehe- 
schen, geven de aanduidingen door de koninklijke Sterrewacht van Brussel 
toegezonden. De witte vlag voorspelt schoon weder; wit en rood, bewolkt 
of regenachtig; rood, regen; rood en zwart, onweerdreigend; zwart, onwe- 
der of storm. De voorspellingen der steirenwacht zijn doorgaans op vijf 
keeren ten minste vier keeren juist. De vlaggen worden rond den middag 
uitgestoken en voorspellen het weder van den volgenden dag.
Bron: Gazette van Gent, Zaterdag, 18 juni 1904. Nieuws- Handels- en 
Annoncenblad.

Lootenhulle

Onderwijs. - Men vraegt eenen gemeentelijke Onderwijzer, te Lootenhulle, 
arrondissement Gent. De jaerwedde enz. aen deze plaets verknocht is van 
465 franken boven de schoolgelden der vermogende leerlingen en de vrije 
huisvesting. De voorkeur ter benoeming is aen de gediplomeerde kandida
ten verzekerd. De aenvragen moeten aen het plaetselijk bestuer, vrachtvrij, 
zijn toegekomen voorden 15 December 1856.
De burgemeester 
J.B. Colle
Bron: De Zondagbode, N° 49 - Zondag, 7 december 1856, Dertiende Jaer. 

Vosselare

Een os weggenomen den 23 Oktober (1918), 4 jaar, ring verloren, kentee- 
kens zwart, witte kop, vier witte pooten, bij Karei Janssens. Goede beloo- 
ning aan degenen die goede inlichtingen kunnen geven.
Bron: De Gentenaar-De Landwacht, N° 295, 40  ̂ Jaar, Donderdag 25
26 december 1918.

Vynckt

Ringsteking - Op H. Sacramentsdag 3 Juny 1858 (eerst bij brieven aenge- 
kondigd op 30 mei).
Prijzen voor de meeste getal Ringen:
1 c 50 francs 
2  ̂25 francs
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3® 15 francs
4̂ ’ 10 francs voor de talrijkste sociëteit.
Voor het zeerstdravende Peerd:
1® 15 francs 
2  ̂ 10 francs.
Bron: De Zondagbode, N° 22, Zondag, 30 mei 1858. Vijftiende Jaer. 

Zeveren

Verkooping van boomen - Op Maendag 15 December 1856, om 9 ure 
's morgens, zal er ten verzoeke van den Notaris Wolfcarius, te Audenaerde, 
over zijne principale en door bevoegd ministerie, openbaerlijk op tijd van 
betaling, mits, borge worden verkocht: 75 Koopen Boomen.
Bestaende in schoone Olmen, ter dikte van 2 1/2 meters, wit Boomen en 
Canada-Popelieren, staende reeds geteekend in de gemeente Zeveren, nabij 
de hofstede in gebruike bij sieur Charles Louis Beghyn, langs de dreve, 
genoemd Boer Beghyns-dreve, in de Donckerbulcken en omtrent de hof
stede van sieur Charles Claeys.
Men zal vergaderen aen de hofstede van Charles Louis Beghyn voormeld. 
Bron: De Zondagbode, N° 49, Zondag, 7 december 1856, Dertiende Jaer.

Burgerwacht

Bij koninglijke besluyten van den 11 dezer (1854) hebben de volgende 
benoemingen in de burgerwacht plaets gehad.

G em e e n te n
k w a rtier -m eester

B ata iljon L u yten an t  

ad ju n t-m ajor

L u yten an t

H a n sb ek e 11 A . d e  L an g lie A . V an d erp laetse

V y n ck t 12 J. V an d erven n et J. van d e C a stee le

V o sse la re 13 J. V an d evoord e A . M artens

Bron: Gentschen Mercurius, Zondag 28 October, N° 5025, A°1854

RogerTUYTSCHAEVER, Gent
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SPROKKELINGEN UIT DE KRANT VAN TOEN

Inbraken

NEVELE
Nevele, Men schryft uit die plaets aen de Broedermin:
De dieften vermenigvuldigen zich alhier en in de omstreken van dag tot 
dag; niets is nog in veiligheid tegen de nachtelijke uitvallen der zoogezei- 
de langgevingerden. Ja, het schynt dat deze aen hun hoofd mannen hebben, 
die niet slechts van allen schroom vry, maer tevens vol list en schrander
heid zyn, zoo wel als de kopstukken dier vermaerde rooversbenden, waer- 
van men somtyds uit vreemde landen schryft. Men oordeel liever volgens 
een paer staeltjes, welke wy hier zullen aenhalen.
Ik heb onlangs in UEd. dagblad doen kennen, op welke wyze de genaem- 
de Karei Steyaert te Vosselare, alle nachten te werk ging op dat men hem 
zyne geit en zyne konyns niet stelen zou. Nu, die man heeft door zyne wyze 
voorzorgen de dieven al drymael op het feit betrapt en ze verjaegd, maer de 
verleden week, binst eenen onstuimigen nacht, heeft men hem toch zyne 
lieve beestjes gestolen, hebbende zy hiertoe den eenen hoek van zyn kony- 
nenhok met geweld uitgebroken en aldaer binnengedrongen.
Men kan denken, hoe spytig deze man moest zyn, toen hy des morgens 
gewaer wierd dat me hem zyn grootsten eigendom ontroofd had.
Eene andere zware diefte is verleden week ook gepleegd, ten nadeele van
E. D'Hoore, landbouwer te Poesele. De dieven hadden alreeds verschelde 
nachtelyke bezoeken, zonder eenige uitnoodiging, by dezen pachter afge
legd, en thans braken ze in den aerdappel-kelder, latende de deur achter 
zich open. De pachter, die op het bassen zyner honden is opgestaen en zien
de dat de kelder niet gesloten was, heeft dien aenstonds toegesloten, zon
der verder achterdenken; doch op het hooren van enig gerucht daer binnen, 
ontwaekte hy spoedig zyne dienstboden, en bevond weldra dat hy twee die
ven in het net had.
De plaetselyke policie werd hiervan verwittigd en 's anderendaegs zyn de 
twee kelderraten, beide van Meyghem, gevankelyk naer Gent gestuerd. 
(De Broedermin, 18 maart 1849, Jg. 2, nr. 33)

NEVELE
Tusschen maendag en dynsdag nacht heeft men gepoogd in den winkel te 
breken van Leo Van den Bossche, bakker alhier. De dieven hadden reeds
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een gat in het buitenvenster geboord als zy door lieden van het huis ver- 
jaegd zijn. In den sneeuw kon men gemakkelyk zien langs waer de kwaed- 
doeners de vlugt hadden genomen en met een pynlyken indruk bemerkt 
men een kindervoetje nevens de groote mansvoetstappen. Ellendige op
voeding!
Hier en in omstreken wordt zekerlyk veel gebrek geleden, en in het inwen
dig van menig huisgezin armoede gesmolten, zoo bitter dat iemand die de 
zaken niet van naby ziet er zich moeijelyk een gedacht zou van maken. En 
toch heeft men tot hiertoe weinig of niet over dieften hooren klagen. 
Verdienen die arme lieden het dat men zich in hun lot verontruste en 
bekommere? Mogte hun toestand dragelyk worden, eer het zedelyke eer
gevoel in hun hert verstorven zy!
(De Broedermin, 26 februari 1853, jg 6, nr. 57)

Overstroming Poekebeek

NEVELE
Het water in de Pouckebeek te Nevele, waarvan wy geleden eenige dagen 
hebben gemeld, volhardt in zyne geweldenary, niet tegenstaende alle 
gebruikte middelen; doch men begint eindelijk hetzelve meester te worden 
en de ineenstorting der daeraen paelende eigendommen te beletten.
(De Broedermin, 9 februari 1850, nr. 34)

NEVELE
31 january. Men schryft aen de Broedermin:
Ik brengt' iever kennis dat de gemeente Nevele bijna eenige ongelukken te 
betreuren heeft gehad.
Aen de zoogenoemde Kermelkbrug of daer onder, is er een waterloop, die 
men de Poucquesbeek noemd, wiens water thans zich werpt in de Nieuwe 
Vaert. Wanneer het water eenige hoogte heeft, stroomt het aldaer sterk, tot 
zelfs tegenwoordig heeft het meer dan een meter val van den eenen tot den 
anderen kant. Op een afstand van 2 1/2 meters staet er een huis van twee 
stagien, behoorende aan M. Braet koopman in lynwaeden te Nevele, tus- 
schen zelven huis en den waterloop is er een dat oud gekende voetweg. 
Gisteren zag de bewoner van dit huis dat de ruiten in zyn kasynen begon
nen te springen van de vloer en muren open te bersen en met hulp gcraekt 
hy zonder ongelukken met zyn huisgezin en meubelen buiten gevaer. Men 
ontwaerde dat het geweld van dit water gedurig zyn huis ondermynde, en
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aldaer een soort draaiput maekte. Zodanig dat het gebouw weg, op eenige 
solementen staet, alsook de brug, welke, om zoo te zeggen hangt; het water 
heeft zoo hevig gestroomd en zelfs nog dat de aerde reeds onder de funda
menten weg is. Gisteren en heden heeft men alle middels aangewend om te 
stoppen, tot heden is dit onmogelijk geweest. Zelfs de heren ingenieurs, die 
er aanwezig zijn geweest, hebben de afbraek (voor alle ongelukken te ver- 
myden) aanbevolen.
(De Broedermin, 2 februari 1851, nr. 28)

Varken

NEVELE
Nevele, 10 juny - Men schryft aen den Broedermin:
Er is op dit oogenblik by Bruno Van Gansbeke, slagter en herbergier alhier, 
een smallast van een verken te zien, dien van eene buitengewoone zwaerte 
is, hy weegt ruim 15 ponden, dat is wel 25 mael er de zwaerte van eenen 
gewoonen smallast.
De heer Van Gansbeke is voornemens dit drogtelyk stuk vleesch dat er zeer 
gezond en frischkleurig uitziet, naer Gent te zenden, om de nieuwsgierigen 
over te laten oordelen.
- Ten bewyze van de buitengewoone lengte en zwaerte van den koornoogst, 
mag ik UE. verzekeren voorleden zondag by M.Mathys, te St.-Martens- 
Leerne eene koornhaiste te hebben gezien, welk ruim twee meters en half 
lang was.
(De Broedermin, 13 juni 1851,jg4, nr. 139)

Zachte winter 

NEVELE
Nevele 18 january - Men schruyft aen de Broedermin;
Ten gevolge van het zachtaerdige weder, dat wy tot heden gehad hebben, 
vertoonen zekere planten en zaedgewassen eene buitengewoone voorbarig
heid.
Het koolzaed b.v. staet op vele plaetsen in vollen bloei en er worden zelfs 
stengels bevonden waer zaed in is.
Het vroeggezaeide koren, draegt hairen en bloezem.
Wat ook zeer zonderling op dit jaergety is, is de bloei van zekere fruit- 
boomen. Te Vosselaere by H. Janssens, zagen wy verscheidene pruimela-
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ren in sneeuwwitte kleedy pronken; de appel- en perenboomen staen ook 
eerstdaegs hun beste gewaed aen te trekken.
De velden en weiden zyn met lachend groen bedekt, en stonden de hoorn
en en houtgewassen niet bladerloos, men zou zich in het midden der bloei- 
maend wanen.
Inderdaed, niemand, (de oudste mensch zelfs) weet niet dat hy ooit derge- 
lyken winter, zoo zachtaerdig, als de tegenwoordige, beleefd heeft. In het 
midden der maend January en noch sneeuw, noch ys gezien hebben! 't Is 
toch zonderling! En misschien ook niet voordelig voor den oogst en veld
vruchten dezes jaers.
(De Broedermin, 24 januari 1853, nr. 24)

Verkiezingen

NEVELE 
Nevele, 2 maert
Aen den Opsteller der Broedermin.
Nevele heeft ook eene petitie naer de Kamers gezonden. Ziehier eenige 
byzonderheden daeromtrent:
De geestelyken van Nevele hebben alle middels in het werk gesteld, om 
handteekens te bekomen, op eene petitie, die aen de Kamers is toegestuerd, 
en waerin gevraegd wordt, dat de kiezingen voor de Kamers binnen de 
hoofdplaets der kantons zouden plaets grypen, om de ernstige reden, dat de 
stad te ver van de dorpen afgelegen is, en dat het voor den landbouwer te 
lastig en te kostelyk is, van zich op den dag der kiezing naer Gent te bege
ven. Menigeen tekent de petitie tegen zyne overtuiging. Wat willen w^ 
doen, zeggen zy, wy moeten met iedereen leven, het is ons gedacht niet van 
die petitie te teekenen, maer die mannen zouden ons benadeeligen, wy zou
den onzen winkel mogen sluiten, het ware onze ondergang. Ziedaer hoe de 
klerikale party door persoonen, die zy hare aanhangers noemt, beoordeeld 
wordt; ziedaer het klerikale gezag, of beter ontzag.
Een persoon heeft, toen er hem in de tegenwoordigheid zyner vrienden 
gevraegd werd, waerom hy als de lichtverdoovers gehandeld had, geant
woord: God zal my volgens de meening oordelen, en niet volgens de daed, 
ik heb gehandeld uit dwang en vrees; ik ben niet verachtelyk, doe my geene 
verwytingen, ik ben gehuwd, ik heb kinders; had ik geweigerd te teekenen, 
gy weet allen wat het gevolg zou geweest zyn.
Een andere heeft beweerd niet te weten wat hy geteekend had. Men begaf
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zich met gemelde petitie by zekeren heer... en men vroeg hem of hy er den 
tyd zou kunnen afdoen hebben, om zyn handteeken op de lyst te plaetsen, 
er by voegende, dat alle de kiesgeregtigden daerop teekendenü! De heer... 
zet zyn handteeken, by de andere op dezelfde wyze bekomene handtee- 
kens, en hy beweert openhertig niet geweten te hebben, dat het eene petitie 
was. En dat zyn handteekens die men naer de Kamers zendt, en dat heet by 
de klerikalen eene petitie! Dat men die petitiën openbaar make en er zullen 
protestatien gedaen worden.
Ik hoop mynheer de opsteller, dat gy dit eene plaets in uw geëerd dagblad 
zylt verleenen, daer ik u verzeker, dat ik al de aengehaelde feiten kan goed
maken.
X.
(De Broedermin, 6 maart 1853, jg 6, nr. 65)

NEVELE
Gemeenteverkiezingen: uitslag.
Nevele: zegepraal der katholijken.
Reactie op de uitslag van der verkiezingen.
(De tekst staat in het vet en is groter gedrukt)

Belangrijk bericht.

Aangezien het op de Gemeentekiezing van den verleden Dinsdag gebleken 
is, dat Nevele aan eene WARE MENAGERIE gelijkt en dat men bijgevolg, 
met reden voor ontvluchting van sommige sujekten vreest, bijzonderlijke 
van APEN, zoo zal er binnenkort overgegaan worden, tot de openbare 
aanbesteding van EENIGE MILJOENEN IJZEREN STAVEN, om dezen 
nieuwen beestenhof met een ontzaglijk traliewerk te omringen. Men is 
reeds bezig met het afpalen en afmeten om onmiddelijk daarna het kohier 
van lasten en bespreken op te stellen, waarop wij later de aandacht van alle 
pastoors, onderpastoors, kwezelaars, broêrken en tjeven zullen trekken. 
Men verzoeke de ruchtbaarheid!

Onze gemeente zit opgepropt van valschaerts!
Dinsdag is dit andermaal gebleken tijdens de gemeentekiezing. Onze heer 
burgemeester Braet, die herkozen moest worden, had met iever een bezoek 
afgelegd, bijna bij al onze Nevelse kiezers, was overal wel onthaald en had 
van meer dan honderd personen hun woord van eer gedregen; hij had
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Nevele goed bestuurd en had, bij hunnen weten, niets misdaan zegden ze! 
Niettegenstaande de stellige belofte voor hem te kiezen, bekwam M. Braet, 
op de kiezing maar 69 stemmen, zoodat het thans zeer gemakkelijk is om 
te rekenen hoeveel valschaards en hoeveel mensen met woord van eer er in 
onze gemeente zijn.
Aardige bijzonderheid: Als wij de leden van de familie Braet, welke kie
zers zijn, alsmede zijne gansch bijzondere vrienden en zijne pachters te 
zamen rekenen dan komen wij ver boven het getal 69, waaruit wij beslui
ten dat onze burgemeester schandelijk is bedrogen en, naar het algemeen 
oordeel, dan nog van zijn eigen pachters zelf, want de huichearij stond op 
hun gezicht te lezen.
(De tekst loopt nog wat verder zonder veel inhoud)
(Het Weekblad van Deinze. Toegewijd aan de belangen der Kantons 
Deinze en Nevele, jrg. 1, datum: 30 oktober 1881).

Overlijden

NEVELE
De inwooners van Nevele hebben heden van eenen hunner seachtste en 
meest beminde medeburgers afscheid genomen. De heer J.Ricaud is in den 
gezegenden ouderdom van negentig jaren in den Heer ontslapen, zyne laet- 
ste levensdagen waren zacht en opgeruimd gelyk gansch zyn leven. Hij had 
het zeldzaem geluk van zich gedurende zynen langen levensloop niet een 
vyand gemaekt te hebben. Nooit deed hij door pracht den nyd ontstaan, 
nooit trok hy door kruipen de verachtig op zich. Niemand die voor den goe
den man een vreesachtig opzicht had, maer men zag den minzaemen gry- 
zaerd welwillend na, daer hy zyn bundeltje klaver op den rug door de 
straet ging. Doch ofschoon zijn vreedzaem gemoed hem den bynaem van 
"toujours content" verworven had, wist hy niet te min, gedurende de dertig 
jaren dat hy van den gemeenteraed deel maekte, meer dan eens, door zyne 
onwederlegghelyke opwerpingen het zelftelang in verlegenheid te bren
gen, echter zou niemand durven bekennen hebben den eenvoudigen man 
eenigen wrok toe te dragen.
Liefde en dankbaarheid hebben hem tot aen den boord des grafs vergezeld. 
Brave man, rust in vrede!
(De Broedermin, 21-22 maart 1853, 6e jg, nr. 80-81)

416



Schoolstrijd

NEVELE
Er is een schoolonderzoek geweest in Nevele en de krant doet verslag. Het 
is een scheldpartij tegen de deken van Nevele
Volgens de krant zou hij gepoogd hebben om de harmoniemaetschappij te 
beletten te spelen bij de indiensttreding van de onderwijzer.
Verder, hij heeft gezegd dat "de dochter Mortier «naar haere ouders niet 
moet luisteren» maar wel naar hem had de deken hoegenaamd niet gezegd. 
Alhoewel vader Mortier zulks onder eede komt bevestigen"
(Het Weekblad van Deinze. Toegewijd aan de belangen der Kantons 
Deinze en Nevele, jrg. 1, datum: 2 januari 1881).

NEVELE
"Onze lezers zullen zich ongetwijfeld nog herinneren dat de kinderen der 
gemeenteschool van Nevele, verleden jaar geene prijzen hebben bekomen, 
om de eenvoudige reden dat het gemeentebestuur geen gevolg gaf aan de 
vriendelijke uitnodiging des Heeren Ministers, strekkende om de prijsuit- 
deling te doen plaats grijpen op het gewone tijdstip, t'is te zeggen: op het 
einde der maand Augusti.
Dat deze nalatigheid eenig nadeel aan de ofTicieële school berokkende kan 
alleman gemakkelijk denken en dat de gezalfde vredelievende driehoorns 
hieruit hun honing zogen is op het schoolonderzoek gebleken, want de hoofd
onderwijzer verklaarde aan de Kommissie, dat de deken rond was gelopen bij 
de ouders die hunne kinderen naar de gemeenteschool zonden zeggende "’t en 
es dit jaar geen prijsdeeling in de gemeenteschool, de onderwijzer krijgt geen 
geld van de gemeente". De heilige man was nauwkeurig ingelicht over de 
kwestie. Hij sprak waarheid (voor de eerste maal sinds lang). Maar ook, hoe 
kon het anders. Het grootste deel des gemeenteraads (waaronder één schepen) 
maakt deel uit van het katholiek school-comiteit en zoo komen natuurlijk de 
besprekingen en besluitsels des Raads binnen de gewijde muren der dekenij. 
We zullen nog meer zeggen: als er eene vergadereing op het Stadhuis aan
staande is waarin de schoolkwestie moet aangeroerd worden gelooven wij dat 
bedoelde personen eerst hun lesje worden voorgespeld op de manier waarop 
zij best de voorstellen van de liberale leden zouden bestrijden."

en verder: "voor onderwijs werd de laatste maal geen duit gestemd zegt de 
krant, maar voor een marmeren vloer voor de deken en voor veranderingen
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aan het hospitaal Louise had men 3000 fr. over. Nochtans zullen de kinde
ren hun prijzen krijgen, zij zullen op "chocolade en koekebrood vergast 
worden". Vanwaar komt dan het geld om dit te betalen. Wel zegt de krant 
het komt van "een machtigen en katholieken kasteelheer van Nevele".
En dan het verhaal:
"In den loop van verleden jaar werd de hond van M. Colson, een handvol 
schroot in 't lijf gejaagd door den jachtwachter van M. Mlle. M. Colson van 
dit feit door zijnen pachter onderricht spande maar aanstonds een proces in 
hetwelke vooreerst te Nevele en vervolgens te Gent werd bepleten en waar
door de jachtwachter tot nogal een rond .sommeken werd veroordeeld, aan
gezien het door deskundigen bewezen werd dat het beest langs achter, in 
voorwaartsche richting was getroffen en dat het dier hem bijgevolg met den 
staart had willen bijten! Dat M. Mulle nu de boet en schadevergoeding van 
zijnen jachtwachter gansch en geheel heeft gedekt lijdt geen den minsten 
twijfel en vermits de achtbaren schepen van Gent, geen enkele cent van M. 
Mulle in den zak wil en daarom alles aan den hoofdonderwijzer van 
Nevele, voor zijne leerlingen, is komen aanbieden. Zoo mogen wij met 
volle recht zeggen dat M. Mulle bijna geheel alleen de prachtige prijsde- 
ling in de gemeenteschool geeft, misschien zonder er eens aan gedacht te 
hebben.
(Het Weekblad van Deinze. Toegewijd aan de belangen der Kantons 
Deinze en Nevele, jrg. 1, datum: 27 februari 1881).

Kerk Nevele

NEVELE
Vooiioopige kerk. Alhier is men begonnen met den opbouw eener voor- 
loopige kerk, in hout. De grondvesten zijn in steen.
(Het Volk, datum: 20 maart 1919, dag: donderdag).

Herdenking gesneuvelden 1914-1918

NEVELE
Vaderlandsche feesten.
Zondag 31 oogst, om 10 uur, herdenking der duurbare gesneuvelden en 
gestorven opgeëischten. De eerwaarde Deken zal een plechtige rouwdienst 
opdragen waarin tegenwoordig zullen zijn alle de soldaten, strijders 1914
1918, de verminkten, de opgeëischten, de Limiliën der gesneuvelden voor
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het vaderland, de oud-sirijders, de gemeenleoverheid en de openbare bestu
ren. Om 11 uur lijkrede ter Marktplaats, Braban^onne door de 
Muziekmaatschappij. Op drie uur plechtig Te Deum; om 3 ure 
Vaderlandsche optocht. De stoet wordt gevormd onmiddellijk na het Te 
Deum, in de Kasteeldreef en zal onder blij gelui der klokken de 
Kernemelkstraat, Markt, Langemunt, Markt en Thieltstraat doortrekken. 
Huldewensch aan de soldaten door de gemeenteoverheid, uitvoering van 
vaderlandsche gezangen door de schoolkinderen met begeleiding van 
muziek. Braban^conne.
(Het Volk, datum: 23 oogst 1919, dag: zaterdag).

Lieven DE RUYCK, Landegem
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