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REDACTIONEEL … 

Beste leden, 

De toekomst komt zo snel op ons af, dat wij nu en dan graag achteruitkijken en ons even 

vastklampen aan het statische verleden. Techniek, mode, kunst, alles valt met de snelheid van 

een waterval in en uit de actualiteit. 

Sedert het begin van de 20° eeuw is de wereld zich in een versneld, ja overrompelend 

tempo gaan bewegen. De mens loopt gevaar als een drenkeling door draaikolken te worden 

meegesleurd en alle houvast te verliezen. Niet altijd zonder vertwijfeling grijpt hij naar een 

eigen, solide waarheid. 

De behoefte aan een adempauze, aan bezinning, aan vaste grond, manifesteert zich thans 

vrij algemeen. Als tegenpool van de op hol geslagen technische wedloop is er onder meer het 

heimwee naar het verleden; naar dat van dié mensen die vóór de stroomversnelling leefden, 

zij die we niet meer hebben gekend, maar over wie onze grootouders vertelden; naar het 

verleden van onze eigen "thuis", onze eigen parochie en gemeente, ons heem. 

Wellicht is het deze gehechtheid aan onze eigen geschiedenis en traditie die ons verenigd 

heeft in de Gullegemse Heemkundige Kring "De Meiboom", en het succes ervan verklaart. 

Met de vakantie achter ons ligt meteen een eerste werkjaar voor iedereen wagewijd 

open. Dit bescheiden tijdschriftje wil de vriendschapsbanden tussen alle leden van de 

heemkring hechter aanhalen; wil plaats creëren voor uw heemkundige vondsten; wil uw 

artikels publiceren die belangrijk zijn voor onze Gullegemse geschiedenis; tenslotte zal U er 

kunnen in lezen hoe de heemkring reilt en zeilt. 

Het voortbestaan ervan hangt van U af  Het is een tijdschriftje voor U en door U. Daarom 

verwachten we van ieder lid een actieve medewerking voor de driemaandelijkse redactie van 

dit ledenblad. 

Papierschaarste en inleveringsrage verplichten ons dit ledenblad sober te houden. Niet 

de lijst maar het schilderij telt! 

Dr. J. Debusseré.  
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BOEKBESPREKING 

 

"Heerlijkheid en Leen in de Roede van Meenen" 

(Kassel rij Kortrijk, XII Ide — begin XV Ide eeuw) 

Leuven 1982, drie delen 

Lieve }ASSCHELEIN — Licenciaat Moderne Geschiedenis. 

Deze voor onze gemeente Gullegem buitengewoon belangrijke Verhandeling kan U 

ontlenen in de gemeentelijke bibliotheek te Wevelgem. 

De auteur van dit boek belicht de feodale periode (13°-16° eeuw) voor alle gemeenten 

die behoorden tot de Roede van Menen, dus ook voor Gullegen. 

Na een korte uiteenzetting over begrippen als "Kasselrij-Kortrijk" en “Roede-van-Meenen 

gaat zij dieper in op de begrippen Heerlijkheid en Leen met alle bestanddelen ervan foncier, 

rentegronden, achterlenen, enz. 

Ook de overheidsrechten van de heren met de daaraan verbonden rechtspraak wordt 

uiteengezet. (cfr. Gullegem: de Heerlijkheid van Hondschoote en de Scepenbanc en de Galg 

op het galgenhoekje in de Ballingstraat). Verder geeft zij uitleg over de toenmalige ambtenarij: 

baljuw, enz. 

Er wordt een overzicht gegeven van alle land- en inhoudsmaten en de geldende munten, 

en indien mogelijk met een omzettingstabel in de huidige eenheden. 

Voor onze gemeente Gullegem geeft zij dan een systematisch overzicht van de 

Heerlijkheden, Lenen, Achterlenen zoals: Hondschote, Rumbix Mote, Scardou, Te Berghelinus, 

Te Caverinus, enz. met situering op de huidige stafkaarten en een mogelijke verklaring van al 

deze toponiemen. 

Tenslotte behandelt de auteur de familiegeschiedenis van al de ze Heerlijkheden en 

Lenen voor de genoemde periode, en zoekt zij naar de wapenschilden van deze Heren of 

families; waar mogelijk tekent zij deze wapenschilden in kleur. Deze korte heraldiek kan de 

wapenschilden van onze drie deelgemeenten Gullegem, Wevelgem en Moorsele helpen 

begrijpen. 

De Roede van Menen bleef bestaan tot de Franse Revolutie in 1795. Meteen begrijpt U 

dat alle oude documenten over Gullegem van vóór 1795 geschreven zijn in terminologie zoals 

in dit werk boeiend uiteengezet wordt. 

St.-Eloois-Winkel was toen nog Gullegem en wordt er als dusdanig in behandeld. 
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ONS ARCHIEF GROEIT! 

Langs de pers en de radio werden oproepen gedaan aan de Gullegemse bevolking om 

oude documenten die belangrijk zijn voor de geschiedenis van ons dorp, en ergens liggen te 

verbleken in een rommelkast op zolder, te schenken aan het Archief van de Heemkundige 

Kring . 

Daardoor maar meer nog door persoonlijke navraag hebben reeds enkele leden van de 

kring al een aardig stuk archief bijeengebracht. Ons lid Rik BEHAEGHE (Driemastenstraat 20) 

is archivaris en staat meteen in voor de bewaring, de klassering en de toegankelijkheid van dit 

archief. 

Reeds aanwezig in het archief: 

 2 reuzenaffiches van de inhuldiging burgemeester Baes 1921. 

 Burgemeestersjerp van burgemeester Baes. 

 Lijkrede bij overlijden Burgemeester Notaris De Brie 1915. 

 Afscheidsgroet aan E.H. Lecoutre 1929. 

 Kopie "De Menenaar" 1885 – 3-voudige moord te Gul legen. 

 Aandenken Gouden Jubilé E.H. Lecoutre 1926. 

 Aandenken Gouden Jubilé E.H. Debrabandere 1972. 

 Aandenken priesterwijding E.H. Verschaete 1931. 

 Tien aandenkens jaargetijden tussen 1930 - 1982. 

 Kopie Almanak W.-VI. 1911 - deel Gullegen. 

 Loonboekje van 1936. 

 Gullegern tijdens 14-18 door pater Gratianus. 

 Nationaal lied - strijdkreet onzer soldaten. 

 Enkele documenten van Gullegem over de Koningskwestie. 

 Toestand van de boeren in 1941. 

 Melkkaart 1948 - 49 . 

 Aandenken gesneuvelden 14-18 en 40-45. 

 Foto Gullegemse Frontsoldaten 1917. 

 Foto begrafenis J. Pottie 1945. 

 Foto E.H. Leo met zijn koe. 

 Foto gemeenteraadsverkiezingen 19.. ?? (te achterhalen).  

 Negen-tal oude postkaarten. 

 Geschiedenis Muziekmij. St.-Cecilia Gullegem. 

 850 bidsprentjes. 

 220 doodsberichten. 

 60 huwelijksaankondigingen. 

 Document over de repressie in Gullegem. 

 Foto eerste vlasturbine in Gul legern (vlasbedrijf Seynaeve). 

 Foto-reeks dorsmachien met "duvel" (Jozef Vandemaele). 
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 Kopie jachtkaart van de gebroeders Royer. 

 Kopie Rente Bouck der Heerlichede Hontschote. 

 16mm film over Gullegem rond de jaren 58. 
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UIT ONS ARCHIEF: "GULLEGEM IN DE JAREN 1911" 

(uit Almanak van West-Vlaanderen & Brugge 1911)  
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FOTOBOEK VAN GULLEGEM 

 

 
In de vergadering vóór de vakantie hebben wij allen beslist begin ‘84 een fotoboek over 

oud—Gu11egem uit te geven. Dat er daarvoor nog een aardig stukje zal moeten gewerkt 

worden spreekt vanzelf . Daarom willen we binnen de heemkring een werkgroep oprichten 

waar iedereen die daaraan actief wil meewerken kan toetreden. 

De taak van de werkgroep zal er in bestaan op zoek te gaan naar en een selectie te 

maken uit oude kaarten, prenten en foto's over het Gullegems verleden. 

Voor oude kaarten kunnen we kopies maken van de originele uit bv. het Landboek van 

Gullegem, Hondschoote, uit Sanderus, uit het cartularium van de Guldenbergabdij, enz. Dat 

zal opzoekingswerk vragen in het Rijksarchief te Kortrijk. 

Voor de oude foto's kunnen we beroep doen op de unieke verzameling zichtkaarten 

(postkaarten) van ons lid Cyriel COTTYN. Ook Leon PONSEELE uit Brugge heeft een 

Gullegemse verzameling. 

We zullen bij de Gullegemse verenigingen moeten aankloppen voor oude archieffoto's 

van o.a. het oude pompierkorps, de muziekkorpsen, schuttersgilde, toneelverenigingen, enz. 

om het bewegingsleven in beeld te brengen. 

Tenslotte moeten er foto's gevonden worden van markante Gullegemse figuren en 

filosofen, stoeten, processies en andere gebeurtenissen. (Hierbij verwijzen we naar de reeds 

binnengekregen foto's van ons archief.) 

Voor dit enorme werk — er moeten immers ook begeleidende teksten geschreven 

worden — zoeken we een team van Gullegemnaars die zich voor enkele maanden willen 

engageren. Op de eerstvolgende vergadering spreken we af! 
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NOTEER IN UW AGENDA: 

 

20 september: Ontmoetingscentrum Wevelgem: tentoonstelling 100 jaar St.-
Hilariuskerk van Wevelgem 
 

20 september: Algemene vergadering van de Heemkring (brief volgt). 
 

10 november: Viering van Meester Gustaaf POTTIE door de Heemkring “De 
Meiboom” en Gemeentebestuur, met uitgave van een Bibliografie G. 
Pottie. 

 

 

 

TIJDSCHRIFTEN VOOR HEEMKUNDE 

 
Hieronder vindt U een lijst van alle heemkundige tijdschriften die (gratis) ter 

inzage liggen in onze gemeentelijke bibliotheek te Wevelqem. 

BIEKORF: Westvlaams Archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde. 

IEPERS KWARTIER: driemaandelijks tijdschrift voor heemkunde. 

DE LEIEGOUW : tijdschrift van de Vereniging voor geschied-, taal- en volkskundig 

onderzoek in 't Kortrijkse. 

'T WINGHEROEN: kontaktblad van de heemkundige kring dr. A. Rembry-Barth te 

Menen. 

VOLKSKUNDE: driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven. 

VLAAMSE STAM: maandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis van de V.V.F. 

MOLENECHO’S: tweemaandelijks tijdschrift van "Molenzorg" vzw tot behoud van 

onze molens. 

ONS HEEM: tweemaandelijks tijdschrift van het Verbond voor Heemkunde. 

'T STAMBOOMPJE: Zuid- en Midden Westvlaams V.V. F.-krantje voor 

familiegeschiedenis (Roeselare-Kortrijk). 

ROLLARIUS: Bulletin van het geschied- en oudheidkundig genootschap van 

Roeselare en ommeland. 
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DE ROEDE VAN TIELT: driemaandelijks tijdschrift voor de gemeenten van de 

vroegere Roede van Tielt. 

We raden ten zeerste deze tijdschriften aan omdat ze meestal betrekking 

hebben op het verleden van de Kasselrij Kortrijk of het Arrondissement Kortrijk 

waartoe Gullegem sedert zijn bestaan a I tijd heeft behoord. 

Voor een liefhebber in de heemkunde zijn ze soms gewoonweg boeiend 

om te lezen en bevatten bovendien heel wat tips en methodiek voor al wie 

opzoekingen wil doen over Gullegem.  
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Heemkring "De Meiboom” Gullegem 

 

STATUTEN. 

 

Art. 1.: 

De vereniging draagt de naam "DE MEIBOOM", de heemkring van Gullegem. 

Art. 2.: 

De vereniging is gevestigd in het secretariaat. 

Het secretariaat is nu: Peter Benoitstraat, 8, 8630 Gullegem. 

Art. 3. - DOEL 

3.1. Studieobjecten. 

1. De geschiedenis van Gullegem in al haar aspecten: kultuur, politiek, industrie, 

genealogie, wetenschappen, enz. 

2. Taalkunde: lokale taal, zoals dialektologie, toponymie, antroponymie. 

3. Volkskunde: Studie van de volksgebruiken in het verleden en het heden. 

3.2. Heemschut. 

Sensibiliseren voor het behoud en de verfraaiing van monumenten en landschappen. 

3.3. Stud!egebied. 

1. De parochie Gullegem tot aan de afscheiding van de parochie St.-Eloois-Winke1. 

(1747) 

2. De parochie Gullegem vanaf deze afscheiding tot het einde van het Ancien 

Régime. (1795) 

3. De gemeente Gullegem tot 31 december 1976. 

4. De deelgemeente Gullegem in de fusiegemeente Wevelgem. 

3 .4. Om het doel te bereiken mogen alle passende middelen worden aangewend: 

- De publikatie van bijdragen en verhandelingen. 
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- Het organiseren van en deelnemen aan voordrachten, studie- en 

werkvergaderingen, rondleidingen, tentoonstellingen … 

- Het aanleggen van een bibliotheek en bijhouden van inventaris van alle bronnen 

over Gullegem, ter beschikking van de leden. 

- Het inzamelen en bewaren in een archief van allerhandige documenten of 

voorwerpen met betrekking tot bovengenoemde geschiedenis. 

- Het inventariseren van het heemkundig patrimonium. 

- Het aanvaarden van konkrete opdrachten. 

- Samenwerken met andere heemkundige verenigingen. 

- Vertegenwoordiging in overkoepelende organen. 

Art. 4. - LEDEN 

4.1. De vereniging bestaat uit een onbepaald aantal werkende leden en gewone leden. 

4.2. De werkende leden zijn de werkelijke leden, ze worden nauw betrokken bij het bestuur 

en de werking van de vereniging, ze worden aanvaard op voorstel van een ander werkend 

lid. 

4.3. Gewoon lid is hij die de gewone lidmaatschapsbijdrage betaalt 

4.4. Leden en uittredende leden, zowel als hun rechthebbende, kunnen geen aanspraak 

maken op het bezit van de vereniging, noch op de stukken geschonken aan het Archief 

van de vereniging. 

 

Art. 5. - LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE 

Het bestuur bepaalt jaarlijks het bedrag van het lidgeld. Wie betaald heeft, wordt uitgenodigd 

tot alle activiteiten van de Vereniging. 

De leden krijgen het tijdschrift gratis. 

Art. 6. - HET BESTUUR 

6.1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit: 

1. Voorzitter 

2. Ondervoorzitter 

3. Secretaris 
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4. Penningmeester 

5. Redactiesecretaris 

6. Archivaris 

7. Afgevaardigde West-Vlaams Verbond van Heemkringen 

8. Plaatsvervanger van de afgevaardigde van de Culturele Raad 

9. Historicus 

10. Een aantal bestuursleden, maximum 5 

6.2. Het bestuur heeft de meest uitgebreide macht om de vereniging te beheren en te 

besturen. 

6.3. Elk bestuurslid heeft de volle bevoegdheid hem toegekend door zijn bestuursfunctie. 

6.4. De vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid, zodat alle bestuursleden hun eigen 

persoonlijke verantwoordelijkheid dragen. 

6.5. De bestuursleden mogen de naam van de vereniging niet gebruiken voor politieke of 

ideologische doeleinden. 

6.6. Om de vier jaar wordt het bestuur herkozen. 

 

Art. 7. - REKENINGEN - VEREFFENINGEN 

7.1. Het werkingsjaar begint op I september en eindigt op 31 augustus. Het jaarverslag van 

de kastoestand wordt opgemaakt en voorgelegd aan het bestuur. De goedkeuring 

ervan geldt als decharge voor de penningmeester . 

7. 2. Bij ontbinding van de vereniging wijst het bestuur één of meer vereffenaars aan en 

bepaalt ze hun machten. Ze wijst het bezit toe aan één of meer organismen of 

verenigingen die hetzelfde of een soortgelijk doel hebben. 

Art. 8. - AKTIVITEITEN 

De vereniging houdt jaarlijks een onbepaald aantal aktiviteiten: voordrachten, lezingen, 

rondleidingen, tentoonstellingen, uitstappen, film en dia—avonden, … 

Eenmaal per jaar moet er minstens een algemene aktiviteit gehouden worden. 
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Art. 9. - PUBLIKATIES 

9.1. De vereniging publiceert een tijdschrift dat de naam draagt "'t Meiboompje". 

Naast bijdragen van geschied-, taal-, volkskunde of genealogische aard kunnen ook 

volgende vaste rubrieken voorkomen 

- lopende bibliografie 

- verslagen 

- boekbesprekingen 

- mededelingen 

- kroniek. 

Elke bijdrage moet door de steller ondertekend zijn. De redactiesecretaris beslist in 

overleg met het bestuur over de al dan niet publicatie van een verhandeling . 

9.2. Het bestuur kan ook verhandelingen, monografieën en uitvoerige studies als 

afzonderlijke boeken publiceren. 

Het bestuur beslist over de jaarlijkse omvang van de publicaties. 

 

Bestuursleden: 

Roger Witdouck, Jaak Debusseré, Monique Vercruysse, Rik Behaeghe, Magda Vanneste, 

Gilbert Compernolle, Marcel Gheysen, Hendrik Ghesquière, Philippe Haeyaert, André 

Depauw, Luc de Mûelenaere , Hubert Vandenberghe, Carlos Van Belle, Carine Ghillemyn, 

Cyriel Cottyn, Jean-Pierre Koopman. 


