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1. Frans DEVRIENDT : de boekhandelaar met vele liefhebberijen en tevens een be-
hendig knutselaar met het davius "gaat uw weg en ziet niet om". 

(houtsnede van Paul EECKH9UT) 

2. Georges DEGRYSE : boekhandelaar te Oostende; beide schildhouders van het 
Oostends wapenschild lezen een boek, inplaats van het zwaard en de spiegel te 
houden. 	 (tekening van André VLAANDEREN) 

3. Charles HEILMAN : de ceder van Libanon (consul van Libanon), de weegschaal 
(voorzitter van de Handaisr chtbenk), Het Rotary-embleem (past-gouverneur van 
de Rotary), een hoek (hoekcn.:Inar). 

(tekening van MALCLES-MASEREEL) 

4. Marie-The•rëse DAEMS : een vrouwenfiguur met abstracte lijnen, die de hobby's 
muziek en tennis moeten voorstellen. 	(tekening van Roger VANDAELE) 

5. Marcel WANDELS : verzamelaar van alles wat James ENSOR betreft, een Ensoriaare 
tafereel. 	 (ets door Roland DEVOLDER) 

6. Marc BOUSSY : als bewonderaar van Napoleon in de vier hoeken de keizerlijke 
"N" .n adelaar in het midden. 	(tekening van André SERVAIS) 

7. Karel JONCKHEERE : zinspeling op de naam Jonkheer = ridder ; enderaan boeken 
en veder, werktuigen van de letterkundigen. 

(pentekening door Jules GONTHIER) 

8. Omer VILAIN : zinspeling op het beroep van stadsbibliothecaris; met boeken 
komt men uit het donker naar het licht 	(pentekening door August MICHIELS) 

0 . Joseph Jules HELLEPUTTE : Da waarheid (veritas) komt uit een waterput, gesym-
boliseerd door een jonge vrouw. 	(tekening van André VLAANDEREN) 

10.Joseph VAN POUCKE : een linde (woont Huis Ter Linde), boekenliefhebber en het 
latijnse levensdevies "Horas non numero nisi serenas" (ik tel aleen de onbe-
wolkte uren). 	 (pentekening door Willy BOSSCHEM) 

11.C. DE FUYDT : een kikvors = zinspeling op de naam - met boeken, ook zinspeling 
in het devies "immer vorschande", op de achterrond de slang, allegorie van 
de geneeskunde. 	 (tekening door Cor WESTERDUIN) 

GESCHIEDENIS VAN DE KUSTVLAKTE DER LAGE LANDEN. 
.7.1.n 5 tot en met 7 september 1978 werd, op initiatief van Prof. Dr. Adriaan Ver-
hulst en M. Gottschalk (respectievelijk voor Belgi en Nederland de historische-
geografische specialisten op dit gebied), een colloqium te Gent gehouden betref-
fende de vroegste geschiedenis ven de Noord- en Zuidnederlands,: kustvlakte, m.a.w. 
van Nederland en Belgi:;. De "Handelingen" hiervan, 332 blz. dik, werden te Gent in-
middels gedrukt en uitgegeven door het "Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiede-
nis" (publicatie nummer 66 in de reeks); voocl . "TransgressiJs en occupatiege-
schiedenis in de kustgebieden van Nederland en 	(Handelingen) Colloqium 
Gent 5-7 september 1978. Dit boek kan gebeurlijk besteld worden op ett Seminarie van 
Prof. A. Verhuist, Blandijnberg 2, 9000 Gent, maar gegevens over de kostprjs 
mij niet bekend... Enkele grepen uit de inhoud : - Hugo Thoen„ Romeinse hewo--
ningsgeschiedenis; - Frans VERHAEGHE, Middeleeuwse bewoningsgeschiedenis; De ee-
perten die aan dit baanbrekend colloquiam deelnamen, wijdden tevens veel aandach., 
aan een plausibele verklaring voor de interpretatie van de fenomnan "transgresie", 
"Stormvloed" en andere meer. Het accent dat gelegd werd op dit Colloqiuum was ge-
richt op de interdisciplinaire onderzoeksmetodes.Geheel deze problematiek kan ook 
in de toekomst het voorwerp vormen van een nieuw en volgend, nog diapergaand collo-
quiun, binnen een ruimere interpisciplinaire en multidisciplinaire context gevat 
en benaderd.(Alle gegevens voor deze notitie werden door mijn ontleend en enigs-
zins bewerkt uit de recensie van de heer K. de Landtsheer, v. rschenen in het Vest-
Vlaamse tijdschrift "BIEKORF", 1981, afl. 4, blz. 395-396), waarvoor dank aan de 
recensent en de redactie). 	 E. SMISSAERT 
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