Lexicon van
Wevelgemse schrijvers
selectie en actualisering van de bijdragen verschenen in
Lexicon van West-Vlaamse Schrijvers
deel 1 (2008) – deel 6 (2013)
uitg. VWS Brugge
wordt doorlopend aangevuld en geactualiseerd
maart 2019

BOURGEOIS Hector
Gullegem 25-7-1865 - Gent 1925. Volgde normaalonderwijs in Torhout. Was
hulp- (1885-1905) en hoofdonderwijzer (1905-1919) in Ardooie. Schreef in
samenwerking met G. Declercq de Geschiedenis van de Gilde van Ambachten en
neringen te Ardoye en haar tien onderafdelingen (1900). Lit.: J.M. Lermytte in
Rollariensia XV (1995).
BOUTEN Guy
Genk 21-4-1946 - Wevelgem. Studeerde politieke en sociale wetenschappen aan
de KU Leuven. Was van 1977 tot 2002 VRT-journalist (radio en televisie). Hij is
gepensioneerd, maar nog actief als schrijver. Auteur van De Gids (1989), een
documentaire roman over de entourage van president Mobutu. Mijn naam is Nina
(2003) is een verslag over de infiltratie van de auteur in het Brusselse
prostitutiemilieu en de Albanese maffia. De Bende van Nijvel: het dossier, het
complot, de leden (2008) handelt over de beruchte bende die actief was tussen
1982 en 1985 en officieel 28 moorden pleegde. Les Tueries du Brabant (2010) is
daarvan een gedeeltelijke vertaling plus aanvulling. In zijn jongste werk
onderzoekt hij diepgravend verbanden tussen De bende van Nijvel en de CIA
(2011).
CAPPELLE Luc
Wevelgem, 31-7-1947 - Bellegem. Was onderwijzer aan de gemeentelijke
basisschool in Wevelgem. Publiceerde het pamflet Autorijden: daar heb ik geen
tijd voor…: of hoe een gezin met vijf kinderen moeiteloos autoloos in leven blijft

in een wereld, onleefbaar geacht zonder het bezit van een auto (1992). Voorts
het optimistische bezinningsboek De mooiste aller tijden (2003).
CHAMBAERE Danny
Kortrijk 1953 - Wevelgem. Studeerde natuurkunde aan de RUG. Was general
manager building products bij multinational Bekaert (Zwevegem). Auteur van
natuurkundige vakpublicaties en artikelen over lokale geschiedenis (in het
tijdschrift Wibilinga). In 1998 verscheen De zee van Ochotsk, een intrigerende,
filosofisch getinte verhalenbundel met groteske trekjes. In
december
2017
verscheen zijn uitvoerige historische roman Spanooghes queeste.
COOLSAET Willy
Moorsele 5-5-1938 - Moorsele. Filosoof. Doctoreerde met Naar een filosofie van
de eindigheid: een onderzoek naar de originaliteit van Merleau-Ponty’s denken
(1984). Was professor filosofie, vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschap,
Universiteit Gent. Hij publiceerde een tiental boeken waarin hij een filosofie van
de eindigheid ontwerpt, o.a.: Autarkeia: zelfgenoegzaamheid en rivaliteit in de
Griekse cultuur (1993), Mens tegenover mens (1997), Van Hobbes tot Hitler:
over moderne vormen van macht (1998), Op de vlucht voor de eindigheid: de
ziekte van de moderniteit (2006), De hedendaagse filosofie tot het bittere einde
doorgedacht: afscheid van Nietzsche, Heidegger, wetenschapsfilosofie (2006) en
Perspectieven op literatuur (2009). Daarnaast schreef hij ook tal van bijdragen
over heemkunde en lokale geschiedenis, o.m. Gilbert Flamez, de laatste
burgemeester van Moorsele (1996) en Van pastoors en andere vrome lieden te
Moorsele (1989), in samenwerking met zijn echtgenote Luitgart Vanoverberghe.
Lit.: L. Vanneste in VWS-cahier 259 (2010).
COOREVITS Stephanie
(love cooking)
(De romantische komedie)
DEBONNE Nicolas
(De kloof gedicht)
DE BRIE André
Gullegem 6-11-1908 - Leuven 1992. Dominicaan. Studeerde wijsbegeerte aan de
KU Leuven, doctoraat in 1942. Doceerde moraaltheologie aan het studiehuis van
de dominicanen in Leuven. Publiceerde Bibliographica Philosophica 1934-45 (2
dln., 1954).
DE BRIE Joris
Gullegem 1-3-1899 - Jabbeke 1986. Studeerde aan de seminaries van Roeselare
en Brugge en werd tot priester gewijd in 1923. Was leraar aan het kleinseminarie
van Roeselare (1923-1944), medepastoor in de Sint-Salvatorskerk in Brugge
(1944-1948) en pastoor van Zerkegem (1948-1984), waar hij weigerde op rust
te gaan. Publiceerde er als 85-jarige en t.g.v. zijn 60-jarig priesterjubileum
Verstandige Godshulde; Zerkegemse catechese (1984), gevolgd door The soul and
its immortality (1985), waarvan een Nederlandse bewerking volgde. Lit.: X. in
Tips (29-11-1984).
DEBROUWERE Lotte
(Slaap kindje slaap, verdomme)

DE COENE Alberic
Wevelgem 2-9-1883 - Brugge 4-11-1958. Priester. Studeerde thomistische
wijsbegeerte en theologie aan de KU Leuven. Leraar, later directeur van de
normaalschool in Torhout (1910-1930) en diocesaan hoofdinspecteur van het vrij
kleuter- en lager onderwijs (1930-1955). Lector KUL (1932) en leraar (1937) aan
het HTI in Oostende. In 1951 werd hij de eerste rector van de SintAndreasnormaalschool in Brugge. Hij speelde als pedagoog een doorslaggevende
rol in het kader van de katholieke onderwijspolitiek. Auteur van diverse werken en
bijdragen in de vakliteratuur. Hij startte in 1919, samen met Frans de Hovre, het
Vlaamsch opvoedkundig tijdschrift. Publiceerde o.m.: Inleiding tot de
opvoedkunde (1924), Het vraagstuk van de tucht (1924), In ‘s Konings dienst
(1927), Problemen (1932), Doctor Edward de Gryse (1944), In het licht der
encycliek
over
de
Christelijke
opvoeding
(1946)
en
Godsdienstige
kleuterpedagogiek: enkele grondvragen (1951). Zijn ‘pedagogische bibliotheek’,
met boeken, tijdschriften en mappen, wordt bewaard in de cultuurbibliotheek van
het Sint-Lodewijkscollege in Brugge en sinds 2010 ook gedeeltelijk als ‘Fonds
Decoene’ in de erfgoedcollectie van de stedelijke bibliotheek Brugge. In
Wevelgem is een straat naar hem genoemd. De bibliotheek heeft er vele van zijn
werken in de bewaarbibliotheek. Lit.: F. D’heedene: Leven en werk van Dr.
Alberic Decoene (1969).
DECONINCK Jules
Wevelgem 9-8-1897 - Menen 17-8-1979. Vrijzinnige socialist die zich inzette
voor de armsten in de gemeenschap. Vakbondssecretaris en -voorzitter (ABVV),
socialistisch
gemeenteraadslid
van
Wevelgem
(1927-1976),
volksvertegenwoordiger (1929-1932, 1936-1939 en 1949-1965). Politiek gevangene
en gijzelaar in beide wereldoorlogen. Engageerde zich fel voor de uitbouw van
het officieel onderwijs in de provincie West-Vlaanderen. In Wevelgem is een
straat naar hem genoemd. Publicaties: Het vlas (1925) en De evolutie in het
vlasbedrijf (1928). Schreef verder artikels in Vooruit, Het Volksrecht, Voor allen
en Socialistische Standpunten. Lit.: L. Schepens in De provincieraad van WestVlaanderen, dl. 2 (1979); Gedenkboek Jules Deconinck (1983); G. Knockaert in
Wibilinga (2009), nr. 2.
DEFLO Frederik
Wevelgem 29-8-1967 - Brussel. Studeerde geschiedenis aan de Universiteit
Gent. Zijn licentiaatsverhandeling verscheen in boekvorm onder de titel De
literaire oorlog: de Vlaamse prozaliteratuur over de Eerste Wereldoorlog (1991,
derde herziene druk in 2005). Hij publiceerde de dichtbundels Die zich niet
vertoont (1996), Integendeel (1997) en de allegorische, surrealistisch aandoende
prozateksten Het boekenrijk (2006). Gedichten verschenen o.m. in Facture
Baroque en Kreatief. Hij is antiquaar van ‘Het Ivoren Aapje’ in Brussel.
DEFLO Lionel
Menen 31-1-1940 – Wevelgem 31-1-2017. Was leraar Nederlands in het
middelbaar onderwijs, daarna uitgever bij Uitgeverij Manteau (1986-1993) en
docent literaire creatie aan de academie van Ieper (1995-2000). Van 1966 tot
2004 hoofdredacteur van het literair en kunstkritisch tijdschrift Kreatief. Lid van
de Provinciale Commissie voor Taal- en Letterkunde West-Vlaanderen; lid van de
Maatschappij der Nederlandse Letteren in Leiden, lid van de jury voor toekenning
van de driejaarlijkse Staatsprijs voor poëzie (1983) en verhalend proza (1984),
lid van de raad van bestuur van de Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers.

Publiceerde: Nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen: een dokumentaire
bloemlezing (1972), Clem Schouwenaars, monografie (1973), Bij nader inzien,
kritisch proza (1984) en VWS-cahiers over Clem Schouwenaars (1994), Hedwig
Verlinde (2005) en Johny Van Tegenbos (2009). Korte verhalen verschenen o.m.
in de verzamelbundels Proweezie (1963) en Skrow ’66 (1966). Literair-kritische
opstellen in Weergalm (1970), Kritisch akkoord (1972, 1981), Rondom Richard
Minne (1971), Kultuur onder Apartheid (1977), Woord en beeld (1980).
Medeauteur van het Lexicon van West-Vlaamse schrijvers (2008-2013). In 2012
verscheen Eerste-sergeant majoor Clausewitz, een bundeling van zijn
kortverhalen die eerder in literaire tijdschriften verschenen. Behaalde de eerste
prijs voor eenakter (1968) en eerste prijs voor kortverhaal (1965) van het
tijdschrift Vlaanderen en de premie voor kortverhaal van de provincie WestVlaanderen (1979). Lit.: R. Seys in Skrow ’66 (1966); W. Spillebeen in VWScahier 196 (2000); K. D’haene in Jaarwerk MMXVII en in Wibilinga (2017).
DELANNOY Caroline
Wevelgem 26-1-1963 - Staden. Volgde moderne humaniora aan het Ten Broeleinstituut in Kortrijk. Is maatschappelijk werkster en werkt als instructeur bij de
VDAB. Volgde schrijfcursussen bij Creatief Schrijven. Schreef drie jeugdromans:
Droomtijd (2010), Vlinders en visioenen (2011) en Fee / Anna (2013). Lit.: V.
Vanhoorne in De Streekkrant, ed. Roeselare (2011).
DE LATHAUWER Lieven
Moorsele 4-12-1782 - Waarschoot 21-4-1859. Publicaties: De Belgische
moerbeziënboomplanter en zydewormopvoeder, ten voordeele van den armen
uitgegeven (1840), Het Belgisch kruidboek of de Gentsche hovenier. 4 dln.
(1848-1850) en Verhandeling over de aerdappelziekte gegrond op
proefondervindelijke waernemingen van 1845 tot 1849 (1850).
DELEU Francis
Kortrijk 15-7-1952 - Wevelgem. Licentiaat Germaanse filologie. Leraar.
Publicaties: Bissegem vroeger (1986), Landelijk leven en boekengids Groot
Kortrijk: Bissegem (i.s.m. B. Dewilde en C. Decaluwé, 1986) en Kortrijk in
contrast 1900-2000 (2000).
DELEU Thierry
Menen 11-2-1940 – Oostduinkerke 18-1-2013. Leraar Nederlands, pedagogisch
begeleider en directeur van de middenschool gemeenschapsonderwijs in
Harelbeke. Attaché van Vlaams minister Luc Van den Bossche (1995-1999).
Woonde enkele jaren in Wevelgem en was medestichter van Kreatief en
hoofdredacteur van Boulevard. Medewerker aan diverse tijdschriften en
magazines. Schrijft en publiceert verschillende genres: poëzie, aforismen,
bloemlezingen, romans, essays en taalboeken. VWS-cahier 208 bevat de
complete bibliografie tot 2002. Nadien verschenen nog de gedichtenbundels De
kiemjaren (2006), Amor vincit omnia (2007) en Magisch alfabet (2007); de
romans Eindterm (2002), Amélie Laforêt (2003), Arsène du Frêne, heer van La
Vallade (2004), Klamme handen (2006), De doden zwijgen niet (2008), Liefde en
dood op Sint-André (2009) en Niets is wat het lijkt (2011). In 2011 verscheen de
verzamelbundel Strandjutter n.a.v. zijn 70ste verjaardag. Lit.: G. Van Hoof in
VWS-cahier 208 (2002).
DELOOSE Roland

Wevelgem 23-6-1911 - 1966. Studeerde aan het katholiek Hoger Instituut voor
Opvoedkunde in Gent. Was onderwijzer en directeur in de gemeentelijke
basisschool in Wevelgem. Publiceerde: Bijdrage tot een volwaardige nationale
opvoedingsschool: handleiding (z.j.); Het leesonderricht op nieuwe banen
(1945); Wij doen weerkundige waarnemingen (1960).
DEMAN Hilaire
Moorsele 1-6-1894 - Nossegem 1959. Studeerde aan de normaalschool in
Torhout en aan de universiteit In Brussel. Licentiaat in de pedagogische
wetenschappen in 1927. Inspecteur lager onderwijs in 1924. Onder pseudoniem
Hildem werkte hij mee aan Edward Peeters’ Het Schoolblad voor Vlaanderen
(1920-1923). Hij publiceerde: Coëducatie… ook in België (1922); Het
parallellisme tussen de mentaliteit van de Primitieven en de mentaliteit van de
Kinderen (1925). Met A. De Saegher: De waarde van de Tests Binet-Simon
(1929); Intelligentieschaal voor Vlaamse kinderen (1931); Het kind en de
adolescent in de Psycho-analyse (1934); De gedragingen van den mensch
(1934). Verder een groot aantal artikelen in diverse tijdschriften. Lit.: Verheyen
in de Paedagogische Encyclopedie, dl. 1 (1939).
DEN DANTOM zie VANTOMME Denny
DERAEDT Matthijs
Kortrijk 23-5-1993 - Moorsele. Student aan het RITCS in Brussel. Schrijft poëzie,
songs, tekent en maakt films. Publiceerde gedichten in o.m. OpSpraak, Schoon
Schip en Meandermagazine. Won de Georges Leroys-wedstrijd (2010),
Kunstbende nationaal (2de plaats in 2011 en 2012) en de Jotie T’Hooftpoëzieprijs (2012). In 2012 won hij de Schrijverspodiumprijs, als bekroning werd
zijn debuutbundel Stille Sprongen gepubliceerd. ‘Zijn poëzie is erudiet,
intellectueel en zeer hermetisch’, aldus Erik Lange van Schrijverspodium.
DESMET Marc
Kortrijk 12-10-1954 - Wevelgem. Studeerde Germaanse filologie (KULAK en
KUL), bac. filosofie sine ex. Thesis: Een semiotische analyse van de poëtische
tekst (1978). Leraar in Menen (Sint-Aloysiuscollege) en later in Wevelgem (SintPauluscollege). Medewerking aan literaire tijdschriften (Noodrem, als
hoofdredacteur, Yang, Kruispunt, Poëziekrant, Diogenes, e.a.) en aan poëzieevenementen zoals interviews van dichters voor de Kortrijkse poëziekring
Mayapan. Medewerking aan de poëziewerking voor de jeugd van het Algemeen
Nederlands Verbond in de jaren ‘80 en begin ‘90. Hij publiceerde de bundeling
literaire kritieken Bronwaarts afdwalen (1982) en een inleiding op de Vlaamse
poëzie Droom en doem: Vlaamse poëzie 1960-1985 (Yang, 1985). Schreef ook
brochures over Joris Denoo en Hans Faverey. Sinds 1993 is hij actief met Aleph
Press (uitgeverij, distributie van muzieksoftware en ICT).
D’HAENE Koen
Wevelgem 14-2-1964 - Wevelgem. Leraar Nederlands-geschiedenis en
gegradueerde bibliotheek- en informatiekunde. Was bestuurslid en redacteur van
Wibilinga (1989-1991). Werkt als stafmedewerker in de bibliotheek van
Wevelgem en docent aan de bibliotheekopleiding in Brugge. Lid van de raad van
bestuur van de Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers en redacteur van de
VWS-cahiers (2000-2014) en het jaarboek Jaarwerk (2015-…). Medeauteur en
eindredacteur van het Lexicon van West-Vlaamse schrijvers (2008-2013).

Publiceerde een monografie over de 16de eeuwse cartograaf en theoloog Petrus
Plancius (VWS-cahier 249, 2008) en over jeugdschrijfster en maritiem auteur
Katrien Vervaele (VWS-cahier 275, 2013). Sociaal geëngageerd jeugdauteur.
Debuteerde met De hel in New York (2000) na een confrontatie met centra voor
outcasts en straatkinderen in de Bronx. Geeft een menselijk en historisch beeld
van de immigratie naar Amerika voor en tijdens Wereldoorlog I in De oversteek
(2001, herdruk in 2014, theaterversie door ‘Muziektheater Zazoe’ en
‘Gregoriusgilde’ Wevelgem). Valsspeler (2003, educatieve herdruk in 2006)
brengt in sobere en gevoelige taal een genuanceerd beeld van het pestprobleem.
Gek van een eiland (2010) speelt zich af op Terschelling en beschrijft de relatie
tussen jongeren en hun ouders. Het kinderboek Een hoofd vol rommel (2013) is
het verhaal van Silke en haar depressieve en aan alcohol verslaafde moeder.
Stelde in 2012 samen met Rudy Neve en Rik Vanwalleghem het jubileumboek
Gent-Wevelgem 75 samen. Schreef in 2014 de tekst Mensen in uniform over de
eerste oorlogsmaanden van 1914 in Wevelgem voor Theater Lokaal. Ook voor
Theater Lokaal schreef hij in 2018 de tekst Moordsele. De Wevelgemse illustrator
Ellen Loncke maakte de tekeningen voor zijn kinderboek De plannetjes van papa
(2015). In 2016 verscheen zijn zijn misdaadroman IJs bij de Nederlandse
uitgeverij LetterRijn. In 2017 schreef hij de historische jeugdroman Ketters van
de Kemmelberg over de woelige geuzentijd in het Westkwartier. Publiceert
edcuatieve kinderboeken voor de uitgeverijen Van In en Die Keure. Lit.: weblog
Uit mijn hoofd; K. Vloeberghs in Leesidee (2001), nr. 6; R. De Schepper in
Vlaanderen (2002), nr. 1; J. Govaerts in Standaard der letteren (28-8-2003), V.
Joossen in Uitgelezen jeugdliteratuur (2008).
DUFLOU André Emiel Julien
Wevelgem 18-6-1920 - Gent 31-1-1978. Werkte na 1944 mee aan het Gentse
tijdschrift De Faun en het Antwerpse weekblad Het Parool met levendige essays.
Hij publiceerde ook de monografie Oscar Bonnevalle (1945).
DUFRAIMONT Werner
Gullegem 27-1-1930. Licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen
(1957) en in de handels- en consulaire wetenschappen (1965), RU Gent. Van
1958 tot 1970 lesgever in het handelsonderwijs. Medewerker aan diverse
financiële, economische en sociaal-culturele tijdschriften. Verantwoordelijk
uitgever van het tijdschrift Vlam. Publiceerde: De beleggingen in effecten en hun
fiscaal regime in België.
DUJARDIN Albert
Wevelgem 18-6-1904 - Kortrijk 23-10-1954. Regent. Was leerkracht aan de
rijksmiddelbare school in Kortrijk. Was leraar vlastechniek aan de hogere en
middelbare technische school; directeur van het Lijnzaadlaboratorium in Kortrijk.
Had de leiding over de Vlastechnische bibliotheek in Kortrijk. Bestuurder van de
Vlastechnische Beroepsleergangen van het Algemeen Belgisch Vlasverbond
(ABV). Reserveluitenant 2e Internationaal korps (oud-strijder Wereldoorlog II).
Publicaties: Vlas-roten (1942); Lijnzaad (1946); Vlas: teelt & vlasbereiding
(1946); Vlas: teelt- en vezelbereiding (1946) en The retting of flax (1948).
FAVOREL Noël
Wevelgem 24-12-1921 - Roeselare 26-9-2005. Studeerde klassieke filologie aan
de KUL. Pater benedictijn in de Sint-Andriesabdij (Zevenkerken). Was missionaris
in Belgisch-Congo (1950-1955). Trad in 1962 toe tot de clerus van het bisdom

Brugge. Werd leraar aan het Vrij Technisch Instituut van Roeselare en later
medepastoor van de Sint-Rochusparochie in Kortrijk en pastoor van de SintLeonardusparochie in Zuidschote (tot in 1987). Publiceerde: Geschiedenis van de
Guldenbergabdij
te
Wevelgem:
bijdrage
tot
de
kennis
van
het
cisterciënserkloosterwezen in Vlaanderen (1957). Het artikel ‘Naam en
wapenschild van de Guldenbergabdij te Wevelgem’ verscheen in Handleidingen
van het genootschap Société d’Émaulation te Brugge en werd als overdruk
gepubliceerd (1957).
GHEYSEN Bonaventura
Wevelgem ca. 1616 - Duinkerke 1-11-1673. Minderbroeder-recollet in Kortrijk.
Was gardiaan van de kloosters in Ieper, Tielt en Duinkerke. Publiceerde: Den
Inwendighen ende Uytwendighen Mensch, dat is Sedige Maniere van Leven,
getrocken na de lichhamelijcke Oeffenynghen der Minderbroeders Recollecten van
de Provintie van Sinte Joseph in het Graefschap van Vlaanderen (1660). Lit.: M.
Naessen in Franciscaansch Vlaanderen (1895).
HAEYAERT Philippe
Wevelgem 22-8-1959 - Wevelgem. Historicus. Gewezen bestuurslid van de
heemkundige kring De Meiboom (Gullegem), bestuurder van de heemkundige
kring Wibilinga (Wevelgem), algemeen voorzitter van het Verbond VOS, Vlaamse
Vredesvereniging, gouwvoorzitter VOS West-Vlaanderen, voorzitter VOS Lode De
Boninge en bestuurder van de Culturele Raad Wevelgem. Historische bijdragen
voor Alumni Leuven, Biekorf, De Leiegouw, De Leiestreek (nu DLS), ’t
Meiboompje en Wibilinga. Publicaties als auteur of als medeauteur o.m.:
Gullegem:
beelden
uit
het
verleden
(1985),
Een
getuigenis:
oorlogskorrespondentie van Wevelgemse burgers en frontsoldaten (1915-1918)
(1985), Iuventus et Pauperes: 150 jaar religieuzen in Wevelgem (1837-1987)
(1988). Hij werkte mee aan o.m. Van Flugplatz tot Airport: de geschiedenis van
het vliegveld Bissegem-Wevelgem (Etienne Vanackere, 1991), Geschiedenis van
de Vlaamse Ontvoogding (1993 & 1994), De Grote Oorlog, 14-18 (1994), 100
jaar Landelijke Gilde Wevelgem (1996), Rollegem: landelijk leven en hoevengids
Groot Kortrijk (1997), Wevelgem in beeld:een terugblik (1997) en Architectuur in
eigen buurt: gevels en gebouwen in Wevelgem, een kennismaking (2002).
HOORENS Vera
Wevelgem 31-8-1963 - Leuven. Studeerde psychologie aan de KU Leuven (19811986) en promoveerde aan dezelfde universiteit tot doctor in de psychologie
(1986-1990). Achtereenvolgens als NFWO-aspirant (1986-1990), Aangesteld
Navorser NFWO en Visiting Scholar van Wolfson College en Oxford University
(herfst 1990), universitair docent sociale cognitie aan de Rijksuniversiteit
Groningen (1991-1993) en universitair hoofddocent communicatie en
voorlichting aan de KU Brabant (nu Universiteit van Tilburg, 1993-1998).
Momenteel is ze hoogleraar sociale psychologie aan de KU Leuven. Schreef
hoorspelen, psychologische romans (Het asgrauwe licht, 1991, en De
eekhoornval, 1993) en de psychologische thriller Het recht op de eerste nacht
(2002). In 2011 verscheen Een ketterse arts voor de heksen, een uitvoerige
historische biografie over de Nederlandse arts Jan Wier (1555-1588). Schrijft
daarnaast geregeld wetenschappelijke artikelen in het domein van de sociale
psychologie.
HOORNE Philip

Kortrijk 27-11-1964 - Wevelgem. Volgde de lerarenopleiding Nederlands-Engelseconomie aan de Katho-ReNo in Torhout. Werkt bij een ziekenfonds in Kortrijk.
Publiceerde de dichtbundels Niets met jou (eerste deel van de Sandwichreeks
onder redactie van Gerrit Komrij, 2002), Inbreng nihil (2004), Het ei in mezelf
(2005), Grootste hits: de jaren nul (2009), Het is fijn om van pluche te zijn
(2012), Kaas treft geen schuld tot het tegendeel bewezen is (2015) en Het dikke
meisje en de ziener (2019). In 2007 verscheen de bundel hilarische verhalen Het
vlees is haar (2007). Samensteller van de bloemlezing Antwerpen, de stad in
gedichten (2003) en Trouw, rouw en andere feestelijkheden, een keuze uit de
verzamelde gedichten van Patricia Lasoen (2007). Oprichter van Poëzierapport,
het eerste gesubsidieerde e-zine in Vlaanderen, dat hij zelf opdoekte in 2011
omwille van ontoereikende overheidssteun. De beste recensies uit Poëzierapport
verschenen in 2013 in boekvorm: Dansen tot na sluitingstijd. Hij was
poëzierecensent van Knack en medewerker van Poëziekrant, Awater en het
wielertijdschrift De Muur. Gedichten van hem zijn opgenomen in vele
poëziebloemlezingen. In 2014 schreef Paul Rigolle over Hoorne de
auteursmongrafie Wachten is het hele leven (VWS-cahier 282). Lit.: J. van Hulle
in Poëziekrant (2004), nr. 5.

MATTHYS Georges
Dadizele 30-5-1907 - Izegem 2-6-1997. Middelbaar onderwijs (1919-1925) aan
het Sint-Aloysiuscollege in Menen en internaat in Marcq-en-Barœul (bij Rijsel).
Vlashandelaar (1928-1978). Medestichter (1934) en organisator van de
wielerklassieker Gent-Wevelgem; initiator van de 'Blauwe Wimpel', ter bekroning
hoogste snelheid in een Belgische wielerwedstrijd van minimaal 250 km afstand;
lid nationale en provinciale sportcommissie KBWB (Koninklijke Belgische
Wielrennersbond); sportdirecteur in de Ronde van Joegoslavië (1954), de
Vredeskoers Praag-Berlijn-Warschau (1955), 6-Dagars in Zweden (1959). Kreeg
de gouden medaille van de KBWB (1968) en de zilveren medaille van het
ministerie van nationale opvoeding en Nederlandse cultuur (1973). In de reeks
‘Galerij der wielerkampioenen’ beschreef hij in 1945 de loopbaan van
wielerkampioenen. Publiceerde verder Verborgen krachten in de wielrenner (i.s.m.
J. Van den Bogaerde, 1949) en Honderd jaar wielersport (1978). Werkte vanaf
1974 aan een Wielerencyclopedie, een alfabetische reeks van alle wielrenners die
een belangrijke wielerproef wonnen en die wekelijks verscheen in Sport-‘70. Na zijn
overlijden kwam zijn wielerarchief in het bezit van heemkundige kring Wibilinga
in Wevelgem. Lit.: R. Neve in Wibilinga (1997), nr. 2.
MULLEBROUCK Henri
Wevelgem 9-8-1927 - Tielt. Na zijn studies aan de normaalschool van Torhout
(1942-46) werd hij achtereenvolgens onderwijzer in Wevelgem, Vichte, Waregem
en Tielt. Hij raakte vooral bekend als toneelacteur en trad jarenlang op als
presentator en humorist met monologen, gedichten en liederen. Hij publiceerde:
Wil je een Piepetotje? (1975) met als ondertitel Vlaamse volkstaal als bron van
humor. Later zou het boek een herwerkt en uitgebreid worden tot Vlaamse
volkstaal als bron van humor en wijsheid (1984), waarin 30.000 ‘sappig-lollige
woorden, zegswijzen...’ werden bijeengebracht. In 1985 kreeg Mullebroeck de
Prijs Wilfried Grauwels voor Volkskunde (Leuven).
NEVE Rudy
Kortrijk 4-2-1953 - Wevelgem. Studeerde industriële wetenschappen en werkte
bij de NMBS. Publiceerde de geïllustreerde historische studie Gent-Wevelgem
(2005) en schreef diverse bijdragen over wielersport en lokale wielersportfiguren
in het Wevelgemse heemkundige tijdschrift Wibilinga, het blad Koers en de
Gazette der Flandriens. Medeauteur van Gaston Rebry: de eerste Vlaamse
monsieur Paris-Roubaix (2011, samen met Patrik en Tonny Rebry). Stelde in
2012 samen met Koen D’haene en Rik Vanwalleghem het jubileumboek GentWevelgem 75 samen. Lit.: www.Gent-Wevelgem.be
NUTTIN Leonardus
Wevelgem 27-5-1822 - Zarren 11-7-1880. Tot priester gewijd in 1849. Ging drie
jaar naar Leuven om zich te specialiseren in onderrichtmethodes en talen. Leraar
aan de colleges in Brugge (1850), Tielt (1851) en Ieper (1852-’63). Kapelaan in
Alveringem en Sint-Jacobs Brugge. Pastoor in Bossuit (1870) en Zarren (1876).
Geestelijk schoolopziener van het katholiek onderwijs in de dekenij Diksmuide.
Bestuurslid van het Davidsfonds Diksmuide. Verzamelde en bewerkte
oorspronkelijke Vlaamse fabels. De eerste dertig verschenen in de bundel Nieuwe
fabelen (1857). Wegens de grote belangstelling vulde hij de reeks aan tot
honderd in de uitgave Nieuwe Vlaemsche fabelen (1860). Zijn doel was de
studerende jeugd nuttige zedenlessen te bezorgen en haar aan te porren de

moedertaal meer te beoefenen. Lit.: M. Vanslembrouck in Een pen vergaart wat
wereld is (1992).
PORTEMAN Karel
Gullegem 20-6-1938 - Kessel-Lo/Leuven. Humaniora aan het Sint-Barbaracollege
in Gent, studeerde filosofie aan de KU Leuven, promoveerde er tot doctor in de
wijsbegeerte en letteren (1972) en werd er hoogleraar (Nederlandse letterkunde
van de 16e en 17e eeuw). Auteur van studies, bloemlezingen en tekstuitgaven
o.m. Pieter Cauwe (1976); Poëzie en Beeldende Kunst, een thematische
bloemlezing uit de Nederlandse poëzie vanaf de 16de eeuw tot heden (samen
met H. Brems, 1979); L. Rens, Dr. K.P. in Vlaanderen (1982); De maanden van
het jaar / Joachim Van Sandart, Joost Van den Vondel, Caspar Barlaeus (1987);
Nederlandse letterkunde 1450-1700, dl. 1: Rederijkers, Renaissance (1990); Met
en zonder lauwerkrans: schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 15501850, van Anna Bijns tot Elise van Calcar (1997). Laureaat van de West-Vlaamse
provinciale prijs voor monografie en essay 1978 voor zijn Inleiding tot de
Nederlandse Emblemata-literatuur (1977) en van de interprovinciale prijs voor
monografie 1980 met De Mystieke Lyriek van Lucas van Mechelen (1595/961652), twee dln. (1977, 1978). Lit.: R. Seys in VWS-cahier 98/99 (1982).
REMBRY Ernest Petrus Joannes
Moorsele 22-1-1835 - Brugge 14-5-1907. Kanunnik van de Brugse kathedraal. Broer van Rembry-Barth. Was bevriend met Guido Gezelle. Ze
onderhielden levenslang een drukke briefwisseling. Publicaties: Bénédiction
de l’eau en l’honneur de Saint Gilles, dans l’église paroissale de ce nom, à
Bruges (1880); De bekende Pastors van Sint-Gillis te Brugge 1311-1896, met
aanteekeningen over Kerk en Parochie (1890-1896, herdruk 1980).
REMBRY-BARTH Aimé Louis Fidèle
Moorsele 13-5-1832 - Menen 8-2-1894. Dokter en archivaris in Menen. RembryBarth schreef een standaardwerk over de geschiedenis van Menen: Histoire de
Menin, d'après les documents authentiques (4 dln., 1880, herdruk in 1968) en
bracht in 1881 Coup d’œil sur l’instruction publique à Menin uit. De heemkundige
kring van Menen is naar hem genoemd.
SURMONT Remi
Wevelgem 2-1-1925 - Ardooie. Ereschooldirecteur. Diploma onderwijzer in
Torhout. Getuigschrift tekenacademie Menen. Eerst onderwijzer aan de
gemeenteschool in Ardooie, vanaf 1962 schooldirecteur. Vanaf 1981,
ereschooldirecteur. Stichter en hoofdredacteur van Kleindier- en Vogelmagazine.
Publiceerde: Lente, natuurboekje voor de jeugd.
TANGHE Annie
Kortemark 20-4-1940 - Gullegem. Lerares huishoudkunde. Lesgeefster over
voeding en gezondheid voor de vzw Het tweede leven (Bissegem). Publiceerde
vier gedichtenbundels over de grote thema’s (natuur, liefde, verlies, gevoelens)
geschreven in eenvoudige, verhalende verzen: Loflied voor een stille gek (1979),
De kleine dwaasheid (1982), Wachten…waarom niet? (2006) en Nooit gebroken
moed (2008) die het heeft over de repressie na Wereldoorlog II. In Geen
verklikking (2004) verhaalt ze de repressie in Kortemark waarvan haar vader,
onterecht, slachtoffer werd. Voor het vallen van de muur (2009) bundelt
herinneringen en ervaringen opgedaan tijdens bezoeken aan de DDR. In 2012

verscheen Toen mijn beertje nog gromde, een roman met jeugdherinneringen.
Lit.: www.annietanghe.be
TANGHE Fernand
Wevelgem
20-09-1948
Vaalbeek.
Grieks-Latijnse
humaniora
SintAloysiuscollege Menen. Studeerde daarna rechten aan de KU Leuven (19661971) en filosofie aan de UCL (1971-1973). Studieverblijven aan de Sorbonne en
de Ecole Pratique des Hautes Etudes, Parijs; postdoctoraal onderzoeksverblijf aan
het Istituto Universitario Europeo in Firenze (1987). Wetenschappelijk
medewerker en onderzoeker aan KU Leuven en Universiteit Antwerpen; doceert
aan de UA rechts- en politieke filosofie. Publiceerde meer bepaald over
marxisme, mensenrechten, gelijkheidstheorieën, sociale rechtvaardigheid,
ecofilosofie, racisme en multiculturalisme. Naast een groot aantal bijdragen in
tijdschriften als o.m. De Nieuwe Maand en Streven publiceerde hij tot op
vandaag volgende boeken: Recht en politiek in de spiegel van het marxisme
(1982), Sociale grondrechten tussen armoede en mensenrechten (2 delen, 19861987), Le droit au travail entre histoire et utopie - de la répression de la
mendicité à l'allocation universelle (1989), Het spaghetti-arrest: recht en
democratie (1997), Links is soms rechts: over gelijkheid, democratie en
multiculturalisme (2004), Multiculturalisme kritisch bekeken (2010). Hij
publiceerde ook over jazzmuziek in All that jazz: van worksong tot post-bop
(1994).
VANACKERE Etienne
Harelbeke 23-9-1924 - Wevelgem. Medestichter en bestuurslid van de
Wevelgemse heemkundige kring Wibilinga. Ondervoorzitter van de Flanders
Aviation Society. Conservator van het FAS- museum op het vliegveld van
Wevelgem. Erelid van de 467-463 Lancaster Squadron Association (Royal
Australian Air Force). Lid van de N°24 Squadron Association RAF (UK). Lid van de
raad van bestuur (Opgravingen) van Archeologie Zuid-West-Vlaanderen.
Publiceerde Van Flugplatz tot Airport: de geschiedenis van het vliegveld
Bissegem-Wevelgem van 1916 tot 1990 (1991) en De laatste vlucht: de
geschiedenis van de Commonwealth War Graves in Wevelgem 1942-1944
(2000). Schreef diverse historische bijdragen over het Wevelgemse vliegveld in
het heemkundige tijdschrift Wibilinga.
VANACKERE Leo
Wevelgem 7-7-1927 - Brugge 18-8-1979. Onderwijzer, nadien secretarisgeneraal van de CVP, gemeenteraadslid (1958) en schepen van Sint-StevensWoluwe, volksvertegenwoordiger (1968), senator (1969-1971) en secretaris van
de Cultuurraad voor de Nederlandse Gemeenschap (1972). In 1979 werd hij
gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Hij was voorzitter van het
Komitee voor Frans-Vlaanderen (1969-1977) en leidde de jaarlijkse FransVlaamse cultuurdagen in Waregem. Medestichter en algemeen voorzitter van de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Hij publiceerde als coauteur Modern
gemeentebeleid (1970). Lit.: Liber memoralis Leo Vanackere (1980).
VANAERDE Georges
Sint-Eloois-Winkel 2-4-1912 - Moorsele 25-11-1996. Was
Moorsele. In de jaren dertig verzorgde hij op radio Kortrijk
‘Lachkabaret’. Hij schreef levensliedjes. Vóór Wereldoorlog II
plezante nonkels’, wat hem de volksnaam ‘nonkel Georges’

onderwijzer in
het programma
stichtte hij ‘De
opleverde. Was

stichter en voorzitter van de ‘Kwelende Stemmen’ en jarenlang bezieler van het
toneelgezelschap ‘Hoger op’. Publicatie: Binst damme nog de keur heên (4 dln.,
1984).
VAN DER MEIREN Pieter
Wevelgem 16-1-1833 - Roeselare 16-9-1888. Deurwaarder in Roeselare. Werkte
mee aan het tijdschrift De Vlaamsche kunstbode. Schreef verhalen, gedichten,
toneelstukken en een zang in 7 delen. Romans: De Mandeljode (1873),
Grafruiker aan de nagedachtenis van den achtingwaarden hoogleeraar en
kanunnik J.B. David (1877) en Paulke de Geest, romantisch volksverhaal uit het
leven eens kunstenaars (1879). Zang: Het Koninklijk slachtoffer (7 dln., 1875).
Lit.: F.J. van den Branden en J.G. Frederiks in Biographisch woordenboek der
Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891); E. Reynaert in De
letterkunde te Roeselare (1956).
VANHAUWAERT Luc
Wevelgem 30-01-1959 - Moorsele (Wevelgem). Studeerde voor onderwijzer aan
de normaalschool van Oostakker en volgde muziek aan het Koninklijk
Muziekconservatorium in Gent, waar hij een eerste prijs solfège en een eerste
prijs muziekgeschiedenis behaalde. Verwierf ook het diploma van muzikale
opvoeding eerste graad via de Centrale Examencommissie. Producer bij Radio 2
West-Vlaanderen in Kortrijk. Kreeg in 1997 een premie in de provinciale prijs
letterkunde van West-Vlaanderen voor zijn kortverhaal De Navelkrater, dat in
1998 in het literaire tijdschrift Kreatief werd gepubliceerd. Hetzelfde jaar
verscheen het dubbelverhaal Rood tussen het zwart / Een meisje in twee
stukken. Voor Radio 2 West-Vlaanderen schreef hij tussen 1998 en 2009 ook De
Buiklanding, een wekelijks cursiefje/column/lied. Voor acteur Frank Verdru
schreef hij in 2004 de monoloog De Doorbraak.
VANHAVERBEKE Eveline
Kortrijk 22-2-1971 - Wevelgem. Studeerde Romaanse taal- en letterkunde aan
de KUL. Lerares in het middelbaar onderwijs in Kortrijk. Debuteerde in 2010 als
auteur met De kleur van de sterren, een historische roman waarin ze feit en
fictie (o.m. een verzonnen vriendschap tussen Arthur Rimbaud en Guido Gezelle)
op intrigerende manier in elkaar laat vloeien. In 2013 verscheen De verborgen
prelude volgens een gelijkaardig procedé. Deze roman is opgebouwd rond de
relatie tussen Frédéric Chopin en George Sand. In oktober 2015 verscheen haar
roman Vergeten dagen. In het tijdschrift Libelle verscheen haar kortverhaal
‘Zeekinderen’ (4 juli 2013). Als auteur wordt ze gedreven door de passie voor
het woord: de schrijfstijl is voor haar belangrijker dan het genre. Lit.: S.
Verhasselt op Cutting Edge (17-3-2013).
VANHAVERBEKE Pol
Wevelgem 12-2-1927 - Oostende. Onderwijzer (normaalschool Torhout).
Verzamelde kinderkolder en publiceerde die in diverse succesvolle werken: Zus
had geen geluk, ze zat juist in bed met Sinterklaas (1969), De klaverliefde van zus
(1970), Zus is al getrouwd want ze knutselt graag (1971), Zus houdt van
vlinderen, vissen en vogelen (1972), Zus is terug met bolsjes op haar wangen
(1982), Zus in de file met Sofie (2003) en Filosofietjes van de zevende zus
(2011). Samen met Julien van Remoortere bracht hij ook Fietsen in de
Ardennen: gids voor 25 tochten (1984).

VAN HOLME Caroline
Veurne 20-10-1964 - Wevelgem. Lerarenopleiding Nederlands-geschiedenisDuits. Werkte o.m. als lerares secundair onderwijs, als leerlingenbegeleidster
geïntegreerd onderwijs en als onthaalbediende in een Kringloopwinkel.
Gelegenheidsmedewerker aan de redactie van de VWS-cahiers en medeauteur
van het Lexicon van West-Vlaamse Schrijvers (2008-2013).
VAN LEDE Achilles Renatus
Wevelgem 3-9-1863 - ?. Onderwijzer en leraar lichamelijke opvoeding aan de
rijksmiddenschool in Brugge (1897-1908). Verbleef daarna in Ronse. Auteur van
Les colonies scolaire, historique et organisation (1902).
VAN LOO Bart
VANNESTE Magda
Kortrijk 20-5-1950 - Gullegem. Humaniora (handel) in Kortrijk. Werkte als
directiesecretaresse bij LVD Company in Gullegem (tot 2006). Bestuurslid
Heemkundige Kring ‘De Meiboom’ in Gullegem. Publiceert artikelen in
Meiboompje, het driemaandelijks tijdschrift van de heemkring. Publicatie:
Gullegem, vroeger en nu (i.s.m. Fr. Vandevenne, 2006).
VANOVERBEKE Lothair
Kortrijk 25-1-1946 - Moorsele. Amateur-historicus m.b.t. luchtoorlog
Wereldoorlog I en II boven West-Europa. Publiceerde Moorsele: één dorp, twee
vliegvelden (1993) en Moorsele aan zijn helden (1994). Schrijft artikels over
regionale oorlogsgeschiedenis voor verschillende heemkundige tijdschriften als
De Leiegouw, Wibilinga, De Gids, Curtricke. Publiceerde over de luchtoorlog
boven West-Vlaanderen in binnen- en buitenlandse luchtvaartmagazines als BAH,
Contact, Flypast (GB), Over the Front (USA). Ontving van de Amerikaanse
League of WW I Historians de Thornton D. Hooper Award for Editorial Excellence
in Aviation History in de categorie Best Original Research voor Is Guynemer
buried in Rumbeke? (2000).
VANOVERBERGHE Lut
Moorsele 6-12-1931 - Moorsele. Was onderwijzeres, schooldirectrice en
bibliotheekbediende in Moorsele. Publiceerde naast een groot aantal artikelen
over lokale geschiedenis in diverse heemkundige tijdschriften de boeken Van
pastoors en andere vrome lieden te Moorsele (1989) (samen met haar man Willy
Coolsaet) en Marie Cornillie: een kijk op de negentiende eeuw te Moorsele vanuit
het levensverhaal van een schatrijke dame (1998). Ze kreeg voor Van pastoors
en andere vrome lieden de West-Vlaamse provinciale premie geschiedenis
(1992).
VANSTEENKISTE Constant
Wevelgem 8-10-1866 - Ieper 19-9-1948. Stamde uit een familie vlassers. Hij
doceerde een aantal jaren vlastechniek aan de Hogere Technische School in
Kortrijk en werkte mee aan de volgende tijdschriften: Het vlas, Moniteur textile,
Maandblad van het Vlaamsch Economisch Verbond. Publiceerde de vakboeken:
De vlasfabrikant in zijn vlasleven (bekroond door de provincie West-Vlaanderen,
1930), De vlasbereiding (1930), Onze vlasnijverheid die vergaat (1931). Hij
wordt gememoreerd in de jeugdroman De oversteek van Koen D’haene (2001).

Lit.: D. Merlevede: Omwille van het vlas: de ‘memoires’ van Constant
Vansteenkiste (1988).
VANSTEENKISTE Eugeen
Wevelgem 31-1-1896 - Ieper 13-3-1963. Kunstschilder. Publiceerde de brochure
Mijn levensloop: twaalf tekeningen van de twaalf maanden met twaalf
beschouwingen (1963). Lit.: I. Van Beugem: In ’t droomland: Eugeen
Vansteenkiste en zijn schilderwerk (1931); E. Verstraete & D. VansteenkisteReidt in Eugeen Vansteenkiste, schilder van de blauwe bloem (1976).
VANTOMME Denny
Wevelgem 14-6-1945 - Wevelgem. Was jarenlang uitbater van de populaire
herberg ‘De drie molens’ in Wevelgem. Publiceerde in 1985 onder pseudoniem Den
Dantom Barvoets tot Guldenberg, een bundel met dichterlijke ontboezemingen en
herinneringen aan het geboortedorp van zijn jeugd.
VANWALLEGHEM Aagje
(Veerkracht)
VANWALLEGHEM Rik
Kortrijk 9-10-1952 - Wevelgem. Studeerde biologie aan de RUG (1971-1975).
Werkte van 1975 tot 1980 bij de rijksdienst voor Monumenten en Landschappen.
Vanaf 1980 journalist bij Het Nieuwsblad, waar hij tot 1992 sportreporter was,
met specialisatie wielrennen. Daarna werd hij chef algemene eindredactie, later
adjunct-hoofdredacteur en ten slotte algemeen hoofdredacteur (1999-2000).
Vanaf 2001 freelancejournalist en columnist voor o.m. De Standaard. Sinds 2006
directeur van het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. Columnist bij
De Standaard. Publiceerde vele wielerboeken w.o. De Ronde van Vlaanderen
(1990), Eddy Merckx, de mens achter de kannibaal (1993), Briek Schotte, de
laatste der Flandriens (1999), Merckx, mens en mythe (2003, met Philippe
Brunel), Het standaardboek van de Tour (2004, met Marc Mercy), Patrick Sercu,
portret van een puzzel (2004), Koarle - Karel Van Wijnendaele (2006, met
Frederik Baekelandt en Patrick Cornillie), Museeuw spreekt: van leeuw tot prooi
(2009) en De kijk van De Cauwer (2010), De erfenis van Briek (2011) en Freddy
Maertens: een leven in wit en zwart (2012). Daarnaast auteur van de nonfictieboeken Drijfzand (1999, het MS-verhaal van een tiener), De Amerikaanse
ziel (2004, over zijn huisruilervaringen met Amerikanen) en België Absurdistan
(2005). Stelde in 2012 samen met Rudy Neve en Koen D’haene het
jubileumboek Gent-Wevelgem 75 samen. In 2014 debuteerde hij als
fictionauteur met de misdaadroman Op drift.
VERLINDE Hedwig
Moorsele 21-7-1945 - Menen 12-10-2009. Volgde moderne-economische in
Kortrijk en hogere handelsstudie in Waregem. Was bediende en
verantwoordelijke van de dienst verkoop in een glasbedrijf. Redacteur van het
tijdschrift Kreatief en redacteur-secretaris van het tijdschrift Yang. Huisregisseur
van de Moorseelse theatergroep Kernel. Publiceerde de gedichtenbundels: Van
Eden tot Ararat (1970), Verbale processie (1971), Kijk, en nog wat…(1973), Een
teken met een ander vergeleken (1974), De sprong van eland (1974), Onder de
trap (1975), Brailleschrift voor helderzienden (1978) en De rede van de
spuwberg (1981). Zijn poëzie evolueerde van taalroes over nieuw-realisme naar
protest. Toneelwerk: Badoer, mijn broer (1973), Johanna de Waanzinnige

(1978); De wieg & De kist (1980), De rust ebt, de onrust vloedt…(1982), Fata
morgana (1983), Sam en de muziekdoos (1983), (Exit) (1986), Patrick (1987),
Congo, Zaïre, Kongo (2005) en de Tasmaanse buidelwolf. Het zijn vooral drama’s
waarin de dialogen leiden naar absurde situaties vol humor en ironie. Gedichten,
kortverhalen en recensies verschenen ook in bloemlezingen en tijdschriften
(vooral Kreatief en Yang). Maakte honderden spitse cartoons en filosofische
aantekeningen in kleine notaboekjes die nooit werden gepubliceerd. Lit. J. van
Hulle in Poëziekrant (1983), nr. 5; L. Deflo in VWS-cahier 229 (2005), L. Deflo in
Wibilinga (2012), nr. 1.
VERMOTE Serafijn
Moorsele 24-4-1788 - Kortrijk 3-4-1837. Vooral bekend als kunstschilder van
landschappen, historische taferelen en portretten. Hij trad rond 1812 in dienst
van baron van Huerne en tekende in zijn opdracht een groot aantal bouwwerken
en ruïnes in Vlaanderen; dat resulteerde in het album Tekeningen en gezichten
van de dorpen, kastelen en steden van Vlaanderen (1812-1813). In 1815 ging
hij zich in Parijs in het schilderen bekwamen. Na zijn terugkeer vestigde hij zich
in Ieper en werd even later benoemd tot leraar aan de Academie voor Schone
Kunsten van Kortrijk. Lit.: A. Viaene in De Leiegouw (1966), p. 367-380; G.
Gyselen in Beeldig West-Vlaanderen (1991); P. Debrabandere in Lexicon van
West-Vlaamse beeldende kunstenaars, dl. 2 (1993).
VERVENNE Alban
Wevelgem 26-2-1928 - Loppem-Zedelgem 2018. Tot priester gewijd in 1953. Was
werkzaam in het normaal- en technisch onderwijs. Medepastoor in Loppem.
Publiceerde naast artikelen in heemkundige tijdschriften: Geschiedenis van
Loppem (i.s.m. A. Dhont, z.j.), Oude hoeven, herbergen en molens en hun
bewoners te Loppem (z.j.), De parochie Sint-Martinus te Loppem en haar pastoors
van 1300 tot heden (1980).
VERVENNE Jozef
Wevelgem 3-1-1891 - Marke 27-4-1974. Tot priester gewijd in 1916. Leraar aan
het kleinseminarie in Roeselare en directeur van de technische school en van de
katholieke scholen in Tielt. Proost van de sociale werken en directeur van de
Zusters van het Geloof in Tielt. Pastoor van de Sint-Walburgaparochie in Veurne
(1944-1963). Publicaties: Het Heilig jaar (1933) en Algemeene schets der
kerkgeschiedenis, ten gebruike der leerlingen van de vierde graadklassen in de
lagere scholen en van de middelbare scholen (i.s.m. D. Lescouhier, 6de druk in
1938).
VERVENNE Jules
Wevelgem 24-9-1893 - Wevelgem 3-9-1980. Haalde in 1912 het diploma van
onderwijzer en in 1913 dat van landmeter. Onderwijzer (1912-1934) en
schoolhoofd (1934-1959) van de gemeenteschool in Wevelgem. Was in die
gemeente eveneens bibliothecaris (1913-1963) en bleef ook na zijn pensionering
meewerken in de bibliotheek. Publiceerde als amateur-historicus talrijke
artikelen, o.a. in Biekorf en in Gemeentekrant Wevelgem. In ‘Het patrimonium
van onze plaatsnamen’ (verschenen in Middenstandsgids Wevelgem 1964)
beschrijft hij de herkomst van de straatnamen van zijn gemeente. Hij verzorgde
de teksten in de publicatie Wevelgem in oude prentkaarten (1972). Zijn
manuscripten ‘Mijn herinneringen uit de Eerste Wereldoorlog’ (1972, gebaseerd

op dagboeknotities van zijn vader Felix) en ‘Geschiedenis van Wevelgem’ (1980)
blijven vooralsnog onuitgegeven.
VERVENNE Jules Arthur
Wevelgem 10-10-1871 - Tielt 30-1-1930. Onderwijzer en drukker. Publiceerde:
De boerenkrijg: korte schets van den reuzenstrijd onzer jongens in 1798
(1898). Lit.: R. Vanlandschoot in 170 jaar gemeenteraadsverkiezingen in Tielt
(herw. en aangev. ed., gepubliceerd door de Stichting Jean Lemey, 2000).
VERVENNE Lieven
Wevelgem 16-12-1930 - Wevelgem. Lerarenopleiding aan het SintThomasinstituut in Brussel. Volgde bibliotheekschool in Antwerpen. Van 1956 tot
1969 leraar in het Sint-Aloysiuscollege in Menen. Bibliothecaris van de
gemeentelijke bibliotheek in Wevelgem (1967-1995). Bestuurslid en voorzitter
van de Vlaamse bibliotheekvereniging VVBAD. Was jarenlang voorzitter van het
Davidsfonds en van de culturele raad in Wevelgem. Publiceerde Boekengids 1923 1968: analytische bibliografie van alle bijdragen over auteurs verschenen in
Boekengids 1923-1968 (1970; aangevuld, uitgebreid en opnieuw gepubliceerd in
1978, in 1987 en in 1989). Publiceerde bijdragen in het heemkundig tijdschrift
Wibilinga (Wevelgem). Een lang aangekondigde geschiedenis van de gemeente
Wevelgem blijft vooralsnog ongepubliceerd.
VIERDIJK Roeland
Ps. van Romain Witdouck. Moorsele 20-11-1934 - Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke).
In de loop van zijn middelbare studies aan het Sint-Amandscollege in Kortrijk en
bij de paters-oblaten in Waregem, trok hij al op veertienjarige leeftijd naar de
kunstacademie in Kortrijk. Nadien werd hij drukker-uitgever (tot in 1992).
Nadien wijdde hij zich volledig aan zijn grote passie, het schilderen. In 1983
werd hij voorzitter van de Stichting André Demedtshuis en in 1984 richtte hij
samen met Gabrielle Demedts, zus van André, het tijdschrift Handen op. Hij
publiceerde twee bundels met voornamelijk citaten: Gezangen en gedichten
(1957) en Ter waarheid (1959).
WITDOUCK Roger
Moorsele 10-11-1933 - Sint-Denijs (Zwevegem). Studeerde filosofie en
theologie aan het seminarie in Brugge (1953-1959). Als pastoor van Gullegem
stichtte hij in 1983 de heemkring ‘De Meiboom’ (en het tijdschrift ‘t
Meiboompje). Werd in 1984 overgeplaatst naar Kooigem en richtte er
‘Heemkring Coyghem’ (en het gelijknamig tijdschrift) op. Moderator en pastoor
in de federatie Sint-Denijs (eervol ontslag in 2009). Publiceerde o.m. De
Gullegemse Kamer van Rhetorica 1714-1914 (1984), Gullegem en St.-ElooisWinkel op het einde van de Middeleeuwen (1382-1530) (1989), Bijdragen tot de
geschiedenis van het dekanaat Avelgem 1839-1989 (1990), Woorden, gezegden,
wijsjes en plaatsnamen van Sint-Denijs (1998), Sint-Elooi: apostel van
Vlaanderen (2000), Kerkelijke boetes voor priesters tussen Leie en Schelde
(1446-1476) (2002). Publiceerde vele heemkundige bijdragen in de tijdschriften
Biekorf, ’t Meiboompje en De Leiegouw.
WITDOUCK Romain zie VIERDIJK Roeland
WYNENDALE Luciaan

Menen 19-7-1916 - Roeselare 23-5-1987. In 1925 studeerde hij aan de
normaalschool in Torhout. Na enkele interimopdrachten in Nieuwkerke werd hij
onderwijzer in Moorsele en op het eind van zijn loopbaan (vanaf 1960) tot aan
zijn pensionering (1962) in Bissegem. Zijn grote passie was de familiekunde. In
De Vlaamse Stam verscheen in het aprilnummer van 1969 een vijf pagina’s lange
lijst van zijn genealogische publicaties. In opdracht van heel wat bekende
Vlaamse families stelde hij stambomen op (zelfs ook uit Frankrijk, Nederland, de
VSA, …) die bij het opzoeken naar hun familiewortels op een dood spoor waren
gekomen. Via familiekunde kwam hij in de heemkunde en de plaatselijke
geschiedenis terecht, met een voorliefde voor Bissegem en Moorsele. Publiceerde
al te weinig ondanks zijn vele verzamelde archiefmateriaal. Publicaties: Bissegem
125 jaar terug (1976). Lit.: N. Maes in De Weekbode (mei 1987).
ZEGER VAN KORTRIJK (ook Siger van Kortrijk en Sigerus van Gullegem)
Gullegem, kort na 1280 - Parijs 30-5-1341. Filosoof. Was proost van het kapittel
van Onze-Lieve-Vrouw in Kortrijk (1308-1327), tevens (wellicht) vanaf 1309
magister van de Artesfaculteit in Parijs, waar hij in 1315 procurator van de
Sorbonne werd. Schreef uitsluitend over logica en speculatieve grammatica. Zijn
Ars priorum is een commentaar op de Analytica priora van Aristoteles, zijn Copia
super totam veterem logicam een commentaar op de zgn. logica vetus, zijn De
fallaciis handelt over drogredeneringen en hun oplossingen, terwijl De modis
significandi een speculatieve logica behelst. Hij wordt beschouwd als een der
voormannen van de zgn. ‘logica modernorum’, maar in zijn logisch werk is hij
duidelijk afhankelijk van Thomas van Aquino en in zijn speculatieve grammatica
van Martinus van Dacië. Lit.: G. Wallerand: Les oeuvres de Siger de Courtrai
(1913); C. Verhaak: Zeger van Kortrijk, commentator van Peri hermeneias (1965).
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