
Deel lv : DE FAMILIE IIANSSENS : EEN EEUW BEWONERS VAN DE HOEVE.

1888 - 1988

a) Jean HANSSENS
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Op 28 september 1888 luid-

den de Zwevegemse vreugdeklok-

ken. Sylvie, enige dochter van mo-

lenaar Ivo DEVROE trouwde met

Jean HANSSENS, landbouwerszoon

uit Harelbeke. Jean was het zesde

kind van Pieter HANSSENS en Vir-

ginie CATULLE. Zij hadden acht

kinderen : zes jongens en twee meis-

jes. Op 18 februari 1862 zag Jean

het levenslicht.

De jonggehuwden pachtten

de hoeve Bulscamp te Gulle-

gem. Een grote mooie hoeve van bij

de 40 hectaren. Met veel enthou-

siasme en vitaliteit zouden ze de

hoeve runnen. Doch de start zou

bijzonder zwaar zijn.

Hun eerste jaar was het slechtste van alle. Door de enorme droogte tijdens de zomer

groeide het vlas amper enkele vuisten hoog. De aardappelen droogden op in de

grond. De opbrengst van het koren was laag en de weiden waren kaal gegeten. Daarbij

kwam nog dat een gedeelte van de gebouwen diende heropgetrokken te worden; deze

verkeerden immers in een erbarmelijke toestand. Er was amper sprake van varkens hoe-

den en het aantal koeien was nog miniem. Gelukkig kon vader DE VROE financiële

steun geven.

Jean HANSSENS was een heel goeie man. Groot en rank van gestalte was hij

steeds in de weer om iedereen te helpen en bij te staan. In die tijd waren er nog geen

veeartsen, alleen "peerdesnieders". Zo vertelt zijn dochter Marie-Louise : "Als er een koe

moest kalven, 't mocht van 't Hooghe zijn of van waar ook, Jean, riepen ze, ga je komen

de koe kan niet kalven en hij was weg. Bij dag en nacht, 't was om het even, hij ging

helpen".

Zijn houding was sprekend : steeds te voet en de "revers van zijn veste" vasthou-

dend. Zo zagen ze hem over de velden aankomen wanneer men aan het wieden of pik-

ken was. "Niet zelden stak hij een beetje drinkgeld in onze handen", vertelt ons Martha
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Pattyn (32). Wie op de hoeve kwam werken of helpen kreeg wat hem toekwam en daar-

bij nog een goeie kost. Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft hij vele mensen in

nood geholpen en bijgestaan.

Jean was iemand die consequent was. Toen hij de hoeve pachtte van Juffrouw

CROMBET uit Kortrijk (alias "'t Goudklompje") bedroeg de oppervlakte van de hoeve

ongeveer 40 ha. Hij vond dat hij te weinig overzicht had en trok naar de eigenares te

Kortrijk om te onderhandelen.
Daarop werd er uit de hoeve een kleiner "doeningske" getrokken, namelijk het hoeveke

GABY (± 12 ha). Daarop kwam in 1896 de weduwe Amand GABY-CAPELLE met

haar kinderen wonen (33). Ook werd een stuk land langs de Bergelen verkaveld en daar

werden een viertal woningen op gebouwd. Zo kon Jean op volk rekenen als het nodig
was !

Hij begon later ook een vlashandel met Theophiel FLAMEZ (34). Doch alras on-

dervond hij dat hij maar op één plaats te gelijk kon zijn en hij liet zijn vlashandel aan
zijn compagnon over.

In die tijd trok Jean geregeld naar de maandagmarkt te Kortrijk. Op een zekere
dag kreeg hij te horen dat zijn hoeve verkocht was. Hij trok binnen bij de eigenares en
kreeg er inderdaad te horen dat door familiale omstandigheden de hoeve verkocht was
aan de familie VERCRUYSSE. Juffrouw CROMBET had nochtans beweerd dat ze haar

twee mooiste hoeven, de Dappaertshoeve te Bissegem en de Bulscamphoeve te Gullegem,

nooit zou verkopen. Toch was dit geschied. Jean HANSSENS was erg misnoegd daar

hij als pachter niet eens het recht op voorkoop had gekregen.

Het gezin HANSSENS DE VROE kende ook zijn onaangenaam wederva-

ren. Van acht kinderen die geboren werden, stierven er drie op heel jonge leeftijd. Het

gezin kreeg vijf zoons en drie dochters :

1. JOZEF .

2 juli 1889, huwde Anna VERHELST uit Waregem en werd later de opvolger

op de hoeve Bulscamp.

2. MARIE .

8 februari 1891, overleed op 16 november 1896.

3. ANDRE .

0 10 januari 1892, overleed op 2 september 1892.

(32) Martha Pattyn is de echtgenote van René Gheysen, moeder van Marcel Gheysen. Zij woonden eveneens op
de Bergelen en gingen vele keren helpen op de hoeve.

(33) De hoeve "Gabyn werd het laatst bewoond door Omer Cockelaere. Nu staan de gebouwen bouwvallig
verlaten nabij de nieuwe vijver.

(34) Theophiel Flamez : Gullegem 6 mei 1856, wag gehuwd met Paulina Deprez ( 1854). Hij was vlasbewer-
ker en later vlaskoopman; woonde op de Bergelen maar verhuisde later naar de Pijplap. In de volksmond
heette hij Camiel Flamez; hij is de vader van Maurits, Julien en broeder Hypoliet. Zie G.A.G., Bevolkings-
registers 1881-1890 en 1891-1900.
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4. BENOIT :

21 juni 1893 en overleed op 26 december 1895.

5. ANNA .

10 juli 1894, huwde met Jozef VANDEPUTTE uit Gullegem en ging wonen in
de Rozenstraat 31. Zij zijn de ouders van Etienne VANDEPUTTE, uitbater van
het Neerhof van de Hondscoteheerlijkheid.

6. ANDRE .

15 december 1895, huwde met Maria VANHOUTTE uit Nieuwkapelle. Zij
woonden eveneens in de Rozenstraat, nu nummer 34. André had een vlashandel
samen met zijn broers Jozef en Nestor. Hij overleed te Assebroek op 4 juni 1981.

7. MARIE-LOUISE .

30 mei 1897, huwde met Alfons VANDEPUTTE uit Gullegem. Zij gingen wo-
nen op het Neerhof. Dit zijn de ouders van Albert VANDEPUTTE uit de Bank-
straat. Nu verblijft zij in het home "Zonnetijd" te Waregem.

8. NORBERT (NESTOR) :
9 oktober 1900, huwde Agnes DEBRABANDERE uit Harelbeke. Hij is vooral

bekend als de stichter van het bedrijf "Grootmoeders Koffie". Hij stierf te Kor-
trijk op 28 september 1982.

Jean HANSSENS was niet alleen een flinke boer maar tevens ook een man met
aanzien in de gemeente. Hij werd verkozen als gemeenteraadslid in 1895 en bleef dit tot
in 1918 (35 ) Het waren schone dagen op de Bulscamphoeve rond de eeuwwisse-

ling. Bijgestaan door enkele trouwe knechten beheerde hij degelijk en bekwaam zijn

hoeve (37) Met drie paarden werd de zandlemige grond bewerkt en in de weiden graas-

den meer dan twintig melkkoeien. Hij hield er nog een hele "suite" kalvers en enkele

varkens op na. In de wal rond de hoeve zwommen steeds ganzen en eenden. De kippen

op het erf waren er niet weg te denken en de kinderen sikkelden klaver langs de gras-

bermen voor hun konijnen. Ook in de tuin was er steeds een ruime keuze van groen-

ten. De familie HANSSENS was een van de eerste te Gullegem die zelf tomaten kweek-

te! Wat was het telkens een kermis toen er tomatensoep op tafel kwam. Soep was des-

tijds eerder een zeldzaamheid naast de dagelijkse pap.

's Avonds zat moeder HANSSENS, een voorname en minzame vrouw, rond de

haard. Met een grote gave van hart en geest zat zij dan - helder van memorie - verha-

len te vertellen van weleer. Ook de buren kwamen er graag.

(35) G.A.G., Notulen van de Gemeenteraad nr. 504.6 : 172 2/6.

(37) G.A.G., Bevolkingsregigters 1891-1900, 1901-1910, 1911-1920. Vé6r 1900 waren er een vijftal helpers op de

hoeve : nl. Pharailde Duhamel, de meid; Emiel Couckuyt, paardegeleider; Adolf Opsommer en Camiel

Tanghe, knechten; Amand Vanmeenen, poegter. Na 1900 werd Ernest Callens paardegeleider, Jules Soenen

en Odo Declercq hoeveknechten en Camiel Tanghe werd poester. In 1911 werd Gustaaf Deconinck

paardeknecht.
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MEN'Roesv ANNA-Sii.ViE DE VROE

Vooral in de meimaand zakten vele

bekenden af naar de Bulscamphoeve

nadat ze eerst aan de Meiboom een

kaars hadden aangestoken. Ze kwa-

men er even verpozen en een bab-

belke slaan.

Het tij keerde echter toen in

1914 de oorlog uitbrak. Bijna heel

de duur van de Eerste Wereldoorlog

kon de familie op de hoeve blijven

wonen. Dagelijks zagen de bewoners

de Duitse soldaten optrekken naar

het front om 's avonds vermoeid en

gelaten naar hun kwartier te Gulle-

gem terug te keren (38). De dieren

werden één voor één opgeëist en

men haalde de broden uit de oven

nog voor dat vader HANSSENS er

zelf de kans toe had.

In oktober 1918 moesten alle inwoners van Gullegem de gemeente verlaten. Men had

amper twee uur tijd gekregen om in te pakken. Met wat ze aan kleren en voedsel

konden meenemen trok het gezin HANSSENS naar Stasegem bij Alfons HANSSENS, de

jongste broer van Jean (39). Een veertigtal familieleden sliepen er op stro in de

stallen. De wrede oktoberdagen van 1918 zouden echter fataal eindigen voor vader Jean

HANSSENS. Immers, tijdens zijn verblijf bij zijn broer Alfons werd hij aan de enkel

gekwetst door een schrapnel. Er kwam een ontsteking in de eerder kleine wonde en Al-

fons bracht zijn broer over naar de kliniek van Dr. Lauwers te Kortrijk. Dat was geen

sinecuur want alle bruggen van Kortrijk waren opgeblazen. De kliniek was overvol met

gewonde burgers en soldaten. Dr. Lauwers zag zich genoodzaakt eerst de voet maar la-

ter het hele onderste lidmaat van Jean te amputeren. Doch het gangreen breidde verder

uit en dat werd uiteindelijk fataal : vader Jean HANSSENS overleed de 180 november

1918 op 56 jarige leeftijd. Hij was het laatste burgerlijk slachtoffer van Gullegem tij-

dens de oorlog '14-'18.

Na de oorlog kwam de familie HANSSENS terug naar de zwaar gehavende hoeve

Bulscamp. De schuur was afgebrand; aan de ingang was een bom ingeslagen; de inrij-

poort was verdwenen en alle ramen van de woning waren stuk. De deuren had men ge-

bruikt als beschutting in de loopgraven die zich toen overal rond de hoeve bevon-

den. Geen enkel meubel bevond zich nog in de woning. Er moest, zoals op vele

plaatsen van nul herbegonnen worden.

38 Zie 't Meiboompje, 4 • jaargang, nr. 1 en 2.

39 Alfons Hanssens, gehuwd met Emma Pauwelyn. Zij zijn de ouders van Anna Hansseng. Zij huwde in 1932

met Reginald Laga, gemeenteontvanger van Gullegem.
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Na het huwelijk van Jozef in 1920, trok moeder HANSSENS, toen 61 jaar, naar
de Plaats te Gullegem. Enkele jaren later trok haar broer Kannunik DEVROE bij haar
in (40). Zij overleed er op een gezegende leeftijd van 94 jaar op 14 april 1948.

b) HANSSENS

Als oudste zoon, geboren op 2 juli 1889, genoot hij een voortreffelijke opvoe-
ding. Met zo'n bekwaam leermeester als zijn vader is hij van de boerenstiel leren hou-
den. Met een niet te evenaren werkzaamheid beheerde hij de hoeve van 1918 tot 1958.

Hij huwde op 7 januari 1920 met juffrouw Anna VERHELST uit Waregem. Ook
zij was de stiel gewend. Uit hun huwelijk werden elf kinderen geboren. Dat waren
achtereenvolgens :

1. MARIE-LOUISE :

II november 1921. Woonde tot voor enkele maanden in de Wevelgemstraat 15 te
Gullegem.

2. JAN .

25 november 1921. Missionaris van Scheut, nu aalmoezenier te Wachtebeke.

3. CECILE .

17 juni 1923. Gehuwd met Omer AMELOOT. Zij beheren een groothandel in
vleeswaren te Wevelgem.

4. FRANS

23 oktober 1924. Gehuwd met Marie-Louise VANDAMME. Zij baten een trai-
teursdienst uit te Gullegem.

5. JEANNE .

01 maart 1926. Gehuwd met Jules VANDAMME. Vlashandelaar te Lauwe en

nu beheerders in een houtspaandersbedrijf.

6. MARGRIET .

0 17 september 1927. Gehuwd met Pierre VANDAMME. Zij baatten de hoeve

VANDAMME uit te Dottenijs en wonen nu te Heule.

7. PAUL .

10 juni 1929. Gehuwd met Frieda LAPEIRE; baat de "Gouden Bank" uit.

(40) Kannunik Leo Henri Devroe. Hij werd geboren te Zwevegem op 15 november 1856 en werd priester gewijd

in 1883; benoemd tot principaal van het college te Menen, daarna tot superior in het Klein Seminarie te
Roeselare. Later pastoor te Pittem en op Sint-Jacob8 Brugge. Na een operatie kwam hij in 1925 naar
Gullegem bij zijn zuster op rust in de Bankstraat 6. Hij overleed er op 28 februari 1940.
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8. LEON :

14 december 1930. Gehuwd met Agnes DE POTTER. Zijn zijn de opvolgers

op de Bulscamphoeve.

9. ROBERT :

0 10 juni 1932. Gehuwd met Jacqueline BYTTEBIER. Directeur van een spinnerij

te Diksmuide.

10. JOSE :

27 augustus 1935. Werd missionaris van Don Bosco (Salesiaan) en verblijft nu in

Zaïre.

11. ROSE-ANNE .

17 december 1938. Gehuwd met Jacques BYTTEBIER. Zij runnen een vlashan-

del te Bavikhove.

Alle kinderen, met uitzondering van ROSE-ANNE, werden geboren met de hulp van de

"achterwaringe" Helena DELY (in de volksmond Lène Bout) (41) op de hoeve.

Toen Jozef HANSSENS de hoeve voor eigen rekening overnam, was René

GOETHALS de eigenaar. Deze had de hoeve verworven van de familie

VERCRUYSSE. René GOETHALS bewoonde het kasteel van Heule. Later zou zijn

dochter Agnes, gehuwd met baron DELBEKE, de hoeve erven.

Groepsfoto van het gezin Jozef HANSSENS-VERHELST Anna.

Staande van l.n.r. : Jeanne, Frans, Marie-Louise, Paul, Robert, Cecile, Jan, Margriet en Leon.

Zittend van l.n.r. : José, vader Jozef, Rose-Anne, moeder Anna.

(41) Helena Dely was gehuwd met de heer Descamps; hun dochter Adronie huwde met Jules Velghe. Hun zoon
was Robert Velghe uit de Grote Ieperstraat. Helena woonde vroeger in de Kloefkapperij op het Schoonwater
en overleed in 1937.
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In de veertig jaar dat Jozef de hoeve uitbaatte bleef deze gespaard van al te grote
rampen. Er was steeds heel veel werk maar dat werd niet ontzien. Hij had een
rusteloos, onvermoeibaar en onverstoorbaar doorzettingsvermogen, waarmee hij noest
doorwerkte van 's morgens tot 's avonds. De akkers waren altijd keurig bezaaid en de
oogst was meestal goed. Hoeveel chicoreien werden niet gedroogd in de ast ? Hij deelde
deze met Marcel VERHELST. De aardappelen werden telkens gerooid met de hulp van
de buGftbewoners. Zijn bijzonderste knechten waren Karel VERWEIRDER (24 jaar
dienst), Richard DEMAN (17 jaar dienst) en Maurits VERMEULEN (27 jaar dienst).
Een echte veehouderij was de Bulscamphoeve ten tijde van Jozef niet : alleen enkele
koeien, een paar varkens en een troep kippen bevolkten de stallen.

Jozef en Anna waren twee mensen die steeds hun sociale verplichtingen nakwa-
men. Jozef zelf werd gemeenteraadslid vanaf 1927 (42). Tevens was hij lid van de
Kerkfabriek vanaf 1918 tot aan zijn dood (43). Hij was stichter en vierendertig jaar lang
voorzitter van de plaatselijke Bond der Kroostrijke Gezinnen. Daarnaast was hij vele
jaren voorzitter van de plaatselijke Boerengilde. Hij was een ideaal voorzitter, die kalm
de toon aangaf, maar met wijsheid leidde en besliste. Voor hem telde alleen de vraag .
"Wat is er het beste 2"
Anna kon niet verdragen dat iemand honger leed. Altijd was er wel iemand op de hoeve
onder haar moederlijke zorgen. Vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze liet in haar
ovenbeur een nieuwe en grotere oven plaatsen en zij leerde zelf bakken. De bloem kon
ze makkelijk bekomen in de maalderij van Jules DEPREITERE (nu Bergelen 48). Zij
bakte soms de hele dag. Ondertussen deelde Jozef aardappelen en graan uit aan de hon-
derden wachtenden. Vooral vluchtelingen vertrokken nooit met ledige handen. Beiden

hebben met mildheid gegeven. In de lijkrede bij de begrafenis van Jozef sprak Constant
BOURGOIS, toen schoolhoofd, de volgende treffende woorden . alleen hierboven
weet men hoeveel hongerigen hij heeft gespezen, hoeveel tranen hij heeft gedroogd,
hoeveel hulpbehoevenden hij heeft geholpen...". Zijn goedheid kostte hem haast zijn

leven. Zekere dag sloegen Duitse soldaten een wagen graan aan. Dit was voor hem te

veel, hij kon dit niet verdragen. Maar al te gelukkig kon men hem bedaren vooraleer

het ergte was geschied.

In 1957 kochten Jozef HANSSENS-VERHELST Anna de gebouwen van het Lin-

denhof, beter bekend onder de naam Rumbeecksmote, in de Moorselesteenweg, aan de

familie GOETHALS. Na het huwelijk van hun zoon Leon in 1958 gingen ze het daar

wat rustiger aan doen. Doch Jozef werd ziek en overleed er op 20 april 1959.

Na het huwelijk van Paul in 1964 kwam moeder Anna met haar oudste dochter Marie-

Louise wonen in het huis bezijden onze pastorij. Zij overleed op 13 juni 1988.

(42) G.A.G., Notulen van de Gemeenteraad nr. 50.6 - 172.2/7.

(43) G.A.G., Leden van de Kerkfabriek 185.31/7.
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GEDENK IN VW HEILIGE MISSEN
EN GEBEDEN. DE ZIEL VAN

HEER

Jozef-Pieter-Jan HANSSENS
Echtgenoot van Mevrouw Anna VERHELST

geboren te Gullegem, de 2 juli 1889en godvruchtig in de Heer ontslapente Roeselare. de 20 april 1959.gesterkt door de Heilige Gerechtenen de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis
Zijn lichaam werd op het kerkhofvan Gullegem ter ruste gelegd,op St.-Marcusdag 1959 en wacht de verrijzenis.

Bij het heengaan van deze wijze man enaller vriend, zijn wij tenzeerste bedroefdmaar in deze diepe smart ontkiemt in onseen grote vreugde van een zo trouwe echt-genoot te hebben gehad, kind te zijn geweestvan zo'n voorbeeldige vader, tot de vrienden-schaar te hebben behoord van zo een edel
mens.

Als trouwe echtgenoot en voorbeeldige va-der was hij de trotse eik, geworteld in diepevoorvaderlijke godsdienstzin en uitgegroeidnaar Gods Voorzienigheid in een zeer kinder-rijk huisgezin. Grote verantwoordelijkheidheeft hij wijselijk in zijn leven grootmoediggedragen.. Zijn kinderen heeft hij opgevoedin een doorkristelijke geest, met grote eer-
bied voor priester en gezag. Geen wonder danook dat in zo een huishouden edelmoedige
roepingen zijn ontloken. in totale zelfver-loochening in de dienst des Heren.

Hij was een kristen uit één stuk. Het gebeden de arbeid kenmerkten zijn leven tot delaatste dagen. In de arbeid vond hij de le-
vensvreugde en de troost voor zijn ziekte ;

Dankbaar en troostvol aandenken aan

Mevrouw

Anna-Maria VERHELST
echtgenote van wijlen

de Heer Joseph HANSSENS

geboren te Waregem op I I juni 1894
en godvruchtig overleden te Kortrijk,

op 13 juni 1988,
gesterkt door het sacrament der zieken.

in het gebed de kracht van zijn 
tot 

totale 
welzijn 

levens-
vangave in dienst van God en 

Godsbetrou-de zijnen. Zijn onverwoestbaar 
dagelijksewen was de hoeksteen van zijn 

levenswandel. ookAls goede vriend van zeer vele mensen. 
heeftvan de nederigsten en eenvoudigsten. 

en nie-hij iedereen geholpen met wijze raad 
ook, heeftmand, in welke omstandigheden 

ooit vruchteloos op zijn goedheid beroep ge-

(laan. Nu spreken de mensen nog van zijn
mildheid gedurende de oorlogsdagen, waarin
hij. zoals Jozef ten tijde van de hongersnood

elk hetin Egypte, zijn mensen edelmoedig 
zijne heeft gegeven. Het doet ons allen pijn
zo een mens uit ons midden te verliezen.

Duurbare echtgenote, mijn trouwe mede-
werkster in het vervullen van Gods plan, wat
gij voor mij en de kinderen hebt verwezen-
lijkt, dat weet en dat kan God alleen u maar
vergoeden. Blijf de aardse koningin te midden
uw liefhebbende kinderen. die ik allen om
ter liefst heb bemind.

Mijn duurbare kinderen, uw werk van mens-
lievendheid en vredestichting naar vaders
voorbeeld, zal mijn grootste trots en vreugde
zijn en het schoonste aandenken onder de
mensen. Bidt veel voor mij en voor elkaar
en vergeten wij nooit onze Jan die zoveel voor
ons allen bidt en offert.

Mijn vele goede vrienden, aan allen wie ik
wel heb gedaan. u vraag ik in dank een vurig
gebed, opdat mijn zaligheid eeuwig worde.

H. Jozef, mijn patroonheilige en patroon ran de

stervenden, bekom mij de eeuwige zaligheid des hemels,

De Familiën HANSSENS, DEVROE, VERHELST en

DELPUTTE

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

ROULARTADRUK

'Als het dan toch moet gebeuren, dan liever met
mij dan in een jong gezin". Deze afscheidswoor-
den kenmerkten moeders ganse levenshouding:
offervaardigheid, ten dienste van anderen en
steeds zichzelf wegcijferend.
Een lang leven hebt u letterlijk en figuurlijk met
geduld en toewijding aan elkaar gehaakt; een
haakwerk, rijkelijk versierd met prachtige mo-
tieven zoals: gastvrijheid. vrijgevigheid en diep-
christelijkheid die ge dagelijks ging herbronnen
in de kerk.
Bij uw talrijke kinderen, klein- en ach-
terkleinkinderen wist ge u beminnelijk te maken
en had ge belangstelling in ieders doen en laten.
zo bleeft ge Jong en aktueel tot in uw laatste le-
vensdagen.
Samen met Marie-Louise had u een veilige
thuishaven uitgebouwd waar Iedereen aanmeer-
de met Zijn grotere en kleinere problemen. Uw
grote verdienste lag niet zozeer in de kracht van
het woord. maar in het stil en liefdevol aanhoren
en relativeren van de dingen: een schouder-
klopje. een begrijpende blik.
Zoals u vele malen uw zoons priester-missiona-
rissen tot afscheid uitwuifde, zo wensen wij u met
weemoed in het hart : Vaarwel bij de Heer, doch
met de troostende gedachte: "Moeders sterven
niet"

De families VERHELST-DELPUTTE
HANSSENS-DEVROE

danken U allen voorde
vele blijken van medeleven.
Ond. Fun. Ghillemyn Druk Herman. Gullegem

Bidprentjes van respectievelijk Jozef HANSSENS en Anna VERHELST.
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c) Leon HANSSENS

Als achtste telg, geboren op 14 december 1930, kon Leon opgroeien tussen een
hele bende levenslustige broers en zusters. Hij liep lagere school te Gullegem. Het voet-
wegeltje van 't hof naar de Poezelhoek was de kortste maar meteen ook de beste weg om
kattekwaad uit te steken. Wanneer het kerkwegeltje overstroomd was moesten ze dan de
grote omweg maken via de Bergelen. Dit bracht steeds boeiende gebeurtenissen met zich
mee.

Op de hoeve was er met al dat jong volk altijd iets te beleven, ook op zon-
dag. Ontelbare keren kwamen de kozijns van de plaats op bezoek en dan speelden ze
Viking op de wal of gingen ze ratten vangen in de Heulebeek.

Na de lagere school trok Leon, net als de andere Hanssens, naar het Klein Semi-
narie te Roeselare. 't Was oorlog toen Leon erheen trok. De Duitse militairen hadden de
collegegebouwen in beslag laten nemen zodat er van echt school lopen niet veel sprake
meer was. Het gebeurde frequent dat ze per fiets naar Roeselare reden voor twee uur
les. Geen kommer echter, vader Jozef deed ze in al hun vrije tijd op de hoeve wer-
ken. Reeds van kleinsaf trokken ze mee het veld op. Er moest altijd ergens gewied, ge-
poot, geplant of geoogst worden. Waren het niet de chicoreien, dan waren het de aard-
appelen.

's Zondags was het vroeg opstaan geblazen. Het werk moest vroeg klaar zijn, want om 6
uur in de morgen was er de H. Eucharistieviering voor wie in de Heilig Hartebond
was. Later in de voormiddag dronk men dan een pintje bij Maurice in 't Oud Gemeen-
tehuis. Daar was immers het stamcafé van de boerengilde. Nadien werd er nog wat ge-
bold in "De Vlaming" bij Tryphon WATTENY.

Leon bleef nu precies ook niet altijd op Gullegem. Zo ontmoette hij te Sint-
Eloois-Vijve juffrouw Agnes DE POTTER. Met dit meisje trad hij op 8 februari 1958
in het huwelijk. Zij kwam met Leon wonen op de Bulscamphoeve om er te boe-
ren. Intussen waren de ouders Jozef HANSSENS en vrouw Anna samen met de onge-
huwde kinderen naar het Lindenhof (Rumbeecksmote) gaan wonen. Leon HANSSENS
en Agnes DE POTTER kregen vier kinderen. Ze werden allemaal te Kortrijk geboren;
het thuis-kopen met achterwaring of vroedvrouw was immers verleden tijd geworden.
Achtereenvolgens werden geboren :

1. ANN .

21 december 1958, gehuwd met Hugo VANDE MAELE uit Wielsbeke. Hij is
boekhouder en zij verpleegster en wonen te Wielsbeke.

2. KATRIEN .

21 februari 1960, gehuwd met Yves LIAGRE uit Blandain (Doornik). Zij baten

een hoeve uit te Blandain.
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3. JOZEF .

12 april 1961, gehuwd met Greet MEHUYS uit Sint-Pieters-Kapelle. Zij baten

een boomkwekerij uit te Wingene.

4. PIET

16 juli 1964, is beenhouwer en nog ongehuwd.

Leon HANSSENS - DE POTTER Agnes,

de huidige pachters van de Bulscamphoeve te Gullegem.
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Na de Tweede Wereldoorlog evolueerde de boerestiel heel snel. De steeds

intensievere landbouwmethoden en de industrialisering bracht met zich mee dat het al-
door moeilijker werd om hoeveknechten te vinden en te betalen. De mechanisatie drong
zich op. Boer HANSSENS heeft in de dertig jaar dat hij nu de hoeve uitbaat de hele
evolutie meegemaakt. In 1954 kocht hij de eerste tractor. De drie boerepaarden werden

overbodig naarmate het alaam aangepast werd aan de tractor. Rond de jaren '60 kwam

de pikdorser het pikbinden vervangen. Veel handenarbeid viel daardoor weg en het

oogsten werd daardoor maar een kwestie van enkele dagen.
Daar de zand-zandleem structuur bijzonder geschikt is voor groententeelt startte Leon

HANSSENS met het kweken van bloemkolen, schorseneren, prei en bonen. De groenten

worden opgekocht om industrieel tot blik- en diepvriesprodukten te verwerken. Het

melken van koeien werd "adieu" gezegd en de stallen werden omgebouwd tot varkens-

mesterij. Daarmee heeft het landbouwersgezin Leon HANSSENS - DE POTTER de

handen vol. Zij hopen dit mooie beroep nog verscheidene jaren te mogen uitoefenen op

hun geliefde Bulscamphoeve.

We mogen gerust stellen dat de landbouwersfamilie HANSSENS, deze mooie his-

torische hoeve honderd jaar lang met waardigheid heeft bewoond. Terecht zal de familie

HANSSENS dit jaar het eeuwfeest met de nodige luister vieren.

d) Verklaring van de naam "HANSSENS"

Deze familienaam is één van de vele vleivormen die ontstaan zijn uit de middel-

eeuwse voornaam Jan of Johannes. Jan spruit voort uit het Joods of Hebreeuws

JECHOHANAN 0f "geschenk van Jechovah" (44)

Onze voorouders hielden eraan hun naam van vader op zoon door te geven. Van echte

familienamen was er in de Ilde en 12de eeuw weinig of geen sprake. Vader heette Jan,

zo ook de zoon en men zei : Jans sone, Jans seune of dofweg Janssen. Zijn zoon werd

Jans soons sone of Jan seunes seune of dofweg klinkt dat Janssens(45)

Zo vinden we in 1399 : Aernoud Jans sone, delver; Jan Jans sone, metser (46)

De naam Jan komt eerder voort uit de verering die men toen had voor Johannes De

Doper, meer dan Johannes de apostel-evangelist.(47). Jan was tussen 1350 en 1400 ver-

uit de populairste naam in de Kasselrij Kortrijk (± 24 % van alle namen !). Varianten,

korte vormen, vleivormen en zelfs verhaspelingen en naamverwarringen op en van de

naam Johannes (Jan) waren : Johannes, Jhan, Jehan, Janyn, Jannin, Jenyn, Jennesken,

Hennequin, Hennijn, Henne, Hantgen, HANSSENS, Hans(kin), Hanoul, Hanot, Hanos,

Hannon, Hannin, Hannette, Hankinard, Hankart, Hankaerd, Hancot, Haket, Hacquin,

Hackino
(48) (49)

44) PEENE, L., Talen en Vertolken, p. 57-58.

45 Idem.
46 DEBRABANDERE, Fr., Kortrijkge persoonsnamen omstreeks 1400, 1958, p. 78.

47 DEBRABANDERE, Fr., Studie van de persoonsnamen in de kasgelrij Kortrijk 1350-1400, 1970, p. 510.

48 Idem.
(49) DEBRABANDERE, Fr., Vlaamse Stam, 11 • jrg., nr. 2, blz. 79.
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In 1259 hadden we o.m. een pastoor te Gullegem, genaamd JEHAN (50). De

naam Jan bleek zich eeuwen lang te handhaven, ook te Gullegem. We vinden in een

kerkrekening van 1670 volgende vermelding : "JAN den ooreme in qualiteyt als kerck-

meestre de prochie van Ghuelleghem, U.I. zal beleyven te betaelen by laste van ons

onderschreven hooftmannen der voors prochie aen JAN van Belle de somme van 25 pont

13 sch. en dat over zyne arbeydt van het vermaeken de kerckhofpoorte en kerckhofmuur

in de maant van 7bre 1669 twelcke U.I. valydere op U.I. ontfanck van de voors. kerck.

Actum desen 28e n october 1669 ende onderteeckent.

„ (51)
JAN Gheysen JAN Vanden berghe JAN Vande moortele

Bemerk dat in deze acte alle personen de naam JAN dragen. Als verkleinvorm van Jan

kwam veelvoudig de naam Hannekin en Hansken voor (zie verder : de minderjarige kin-

deren van pachter Carel VANNESTE•, één kind heette HANSKEN).

Daar Jan ook Johannes of Hannes klinkt, kunnen we gemakkelijk aannemen dat Janssens

ook HANSSENS is (52 ). Op Gullegem wonen thans 20 personen die deze familienaam eer

aan doen (53).

50 A.DN., 19 G 21 stuk 30.

51 R.A.K., Gullegem, Kerkrekening 1670.

52 PEENE, L., Talen en Vertolken, p. 57-68.

(53 Gemeentehuis Gullegem; Bevolkingsregister.

162


