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Lucien De Smet wint de Reinaertprijs in 2003. 
 

Op 25 mei 2003 werd Lucien De Smet, voorzitter, gelauwerd als winnaar van de Reinaertprijs op de 
Heemdag van Heemkunde Oost-Vlaanderen te Waasmunster. Hieronder volgt de toespraak van de 
voorzitter van Heemkunde Oost-Vlaanderen Robert Ruys evenals de lijst met publicaties van Lucien. 
 
 
Toespraak gegeven door Robert Ruys. 

 

Dames en Heren, Heren Schepenen, beste heemkundigen,  
 
Het is een traditie dat onze provinciale Heemdag wordt afgesloten met de uitreiking van de 
Reinaertprijs. Dit jaar werd door U allen de heer Lucien De Smet van de heemkring het Land van 
Rode tot laureaat verkozen. 
 

Na het overlijden van de heer Gerard Waeytens werd en is de heer Lucien De Smet de bezieler en 
stuwende kracht van het heemkundig genootschap het Land van Rode. Hij is sedert 1968 bestuurslid 
van deze heemkring en als men de lijst van zijn publicaties overloopt kan men alleen maar besluiten 
dat deze laureaat terecht zijn plaats mag innemen in de rij van de voorgaande laureaten. 
 

 
 
Het is ook zijn bekommernis dat binnen de heemkringen er steeds zal naar gestreefd worden 

degelijke publicaties aan zijn leden aan te bieden. Wij als heemkundigen een blijvende bezorgdheid 
moeten hebben voor ons historisch erfgoed. Moge deze laureaat zoals de andere voor hem, ook 
jonge mensen kunnen bewegen en aansporen om onze rangen te vervoegen. Heemkunde beoefen 
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en is voor alle leeftijden. De ervaring, methode en kennis van de huidige generatie heemkundigen 

doorgeven aan enthousiaste jongeren is ook een taak voor ons alien. Wij wensen de heer Lucien De 
Smet van harte geluk met deze bekroning voor zijn jarenlange inzet, mogen andere zijn voorbeeld 
volgen. 
 
Hierna de realisaties van de laureaat. 
 
Realisaties van Lucien De Smet: 

Artikels verschenen in het tijdschrift en de 
jaarboeken van het Land van Rode: 
Veldkapellen - dl 01: de St. Martinuskapel 
(Jaargang 15 nr 058) 
Veldkapellen - dl 02: Issegem (Jaargang 15 nr 
059) 

Veldkapellen - dl 03: Duivelskapel (Jaargang 16 
nr 063) 

Veldkapellen - dl 04: O.L.Vr. Onbevlekt 
Ontvangenis. (Jaargang 16 nr 063) 
Parochie St. Martinus (Jaargang 17 nr 066) 
Het voormalig gemeentehuis (Jaargang 17 nr 
068) 

De kermis te Balegem 1914 (Jaargang 19 nr 
073) 
Kerkstoelen uit de St. Martinuskerk (Jaargang 
20 nr 079) 
Sint-Martinusparochie te Balegem (Jaargang 21 
nr 082) 
De Heerlijkheid Vosbroeck (Jaargang 21 nr 084) 

De Cijnskiezers te Balegem (Jaargang 22 nr 
085) 

De luidklokken in de St.Martinuskerk (Jaargang 
22 nr 086) 
Gedenkstenen en kleine monumenten (2) 
(Jaargang 23 nr 090) 

De nat. militie tijdens het Ver. Kon. (Jaargang 24 nr 096) 
Gedenkstenen en kleine monumenten (7) (Jaargang 25 nr 097) 
Pol. en Bestuurlijke gesch.van Balegem (Jaargang 25 nr 097) 
Geschiedenis van de parochie Balegem - dl 01 (Jaargang 25 nr 098) 
Presenteren van wijwater (1) (Jaargang 25 nr 098) 
Geschiedenis van de parochie Balegem - dl 02 (Jaargang 25 nr 099) 
Presenteren van wijwater (2) (Jaargang 25 nr 099) 

Gebruiken in Scheldewindeke (Jaargang 26 nr 102) 
Wereldoorlog I (Jaargang 26 nr 103) 
Gebruiken te Landskouter (Jaargang 26 nr 104) 
Kon. Leopold op bezoek te Landskouter (Jaargang 27 nr 107) 

Nederzettinggeschieden. Te Balegem (Jaargang 27 nr 107) 
Gem. Onderwijs te Balegem (Jaargang 27 nr 108) 
Balegem tijdens WO I - dl 01 (Jaargang 28 nr 111) 

Balegem tijdens WO I - dl 02 (Jaargang 28 nr 112) 
Balegem tijdens WO I - dl 03 (Jaargang 29 nr 113) 
Balegem tijdens WO I - dl 04 (Jaargang 29 nr 115) 
Balegem tijdens WO I - dl 05 (Jaargang 29 nr 116) 
Pater Frans Van de Velde (Jaargang 30 nr 117) 
Een nieuw gemeentehuis te Scheldewindeke in 1936 (Jaargang 30 nr 118) 

Volksvermaak te Balegem (Jaargang 30 nr 118) 
Afscheidsrede van Jozef De Cocker (Jaargang 30 nr 119) 
Balegem tijdens WO I - dl 06 (Jaargang 30 nr 119) 
De steengroeven te Balegem (Jaarboek 1971 blz. 80 - 83) 
Het Pretorium te Bottele (Jaarboek 1971 blz. 39 - 44) 
De organisatie van de kerk in het Land van Aalst (Jaarboek 1973 blz. 64-75) 

Het leger onderwijs in de gemeente Balegem tot 1918 (Jaarboek 1973 blz. 87-115) 

Bijdrage tot de geschiedenis van de St.-Martinuskerk te Balegem (I) (Jaarboek 1975 
blz. 49-71) 
Bijdrage tot de geschiedenis van de St.-Martinuskerk te Balegem (II) (Jaarboek 1977 
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blz. 73 - 99) 

De Sint-Martinusparochie te Balegem (Jaarboek 1981 blz. 44 - 57) 
E.H. J. Noterdaeme (Jaarboek 1983 blz. 22 - 26) 
De stenen korenwindmolens te Balegem (I) (Jaarboek 1985 blz. 53-71) 
De stenen korenwindmolens te Balegem (II) (Jaarboek 1987 blz. 40 - 58) 
De houten korenwindmolens te Balegem (Jaarboek 1989 blz. 114 - 143) 
Boeken: 
Balegem in oude prentkaarten (Europese Bibliotheek Zaltbommel Nederland) 

Bijdrage tot de geschiedenis van de Gemeente Balegem vanaf de Brabantse 
Omwenteling tot 1900 
De Spooklinde nr. 3 Kreeg het hof ter Bracht een nieuwe eigenaar? (Nationaal 
Geografisch instituut Herziening van de topografische basiskaart (Oosterzele)) 
Historisch verslag over de werking van de stenen windmolen Guillotine 
St. Martinusparochie Balegem: Onthaal en informatiebrochures 

Monumentendag 1997: Bijdrage tot de geschiedenis van de parochie Balegem 
Goedemorgen meester: geschiedenis van het gemeentelijk onderwijs 

De Geschiedenis van KWB Aalter Centrum 
Vlaanderens Groot wandelboek: Balegem Willem Simonpad 
Gids voor Vlaanderen: Balegem, Scheldewindeke, Moortsele, Gijzenzele, 
Landskouter, Oosterzele (Lannoo) 
 

Andere: 
Behaalde voor de gemeente Balegem de prijs Nederlandse Cultuur Prijs uitgereikt door prins Albert 
"Balegem Monumenten dorp" 
Het Openluchtspel te Scheldewindeke 'Land Van Rode' 
BRT Boeketje Vlaanderen: scenario voor de bijdrage Land Van Rode. 
BRT Documentaire Film Balegem (duur 1 uur) 
Video De stokerij Van Damme 

 

Sedert 1968 lid van het bestuur van het Heemkundig Genootschap Land van Rode vzw 


