Bijlage
Provinciaal Mnsenm Stijn Streuvels 'Het Lijsternest' Ingooigem
INVENTARIS
van de kunstwerkeu, meubilair eu curiosa

I. Schilderijen, etsen en tekeningen
1. Veranda
- D. Baksteen, Kempische hoeve, ets
- J. Fonteyne, Brugsefiguren, ets
- G. Cosyns, Landschap, olieverf op doek
- R. Slabbinck, Zomerlandschap, olieverf op unalit
- S. Stientjes, Landschap, olieverf op papier
2. Grote Kamer
- Kopie naar P.P. Rubens, Onze-Lieve- Vrouw met kind op schoot, doek op paneel gelijmd
- A. Saverys, Gezicht op Damme, olieverf op doek
- 1. Opsomer, Begijnhof, olieverf op doek
- A. Vandecasteele, Boot, tekening met stift en Indische inkt
- Anoniem, Kop van Rembrandt, sanguine
- A. Saverys, Winterlandschap met schaatsrijders, olieverf op unalit
- A. Saverys, Gezicht op Veere, houtskooltekening
- M. Van de Woestyne, Portret van Stijn Streuvels, tekening
3. Werkkamer
- D. Baksteen, Huisje met boom, ets
- A. Deleu, aquarel
- C. Permeke, olieverf op doek
- Claeys, Leielandschap, Olieverf op doek
- Anoniem, Christus met doornenkroon, olieverf op paneel
- J. Fonteyne, Portret van Stijn Streuvels, potloodtekening
- M. Huys, Landschap bij zonsopgang, olieverf op doek
- E. Viérin, twee aquarellen ter illustratie van de Vlasschaard
- J. Fonteyne, Portret van Stijn Streuvels zittend, potloodtekening
- A. Vandecasteele, Gezicht op Heule, tekening
- R. Baseleer, Marine, gouache
- De Praetere, Landschap, olieverf op doek
- Anoniem, Man met zeis, potloodtekening
- J. Depraetere, Portret van Karel Van de Woestyne, potloodtekening
- A. Servaes, Meisje, houtskooltekening
- A. Saverys, Zonnebloemen, olieverf op doek (beschadigd door kogel)
- Anoniem, Madonna, kopie naar Memling
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4. Hal
- D. Baksteen, Waterput, ets
- E. Viérin, olieverf op hout
- R. Slabbinck, Portret van Stijn Streuvels, olieverf op doek
- J. De Coene, Portret van Stijn Streuvels, olieverf op doek
- Claerhout, Gezicht op Heule, olieverf op doek
- J. Boulez (?), Landschap, olieverf op doek (beschadigd door kogels)
- A. Matthys, Paard, olieverf op doek
- Huwé, Landschap, pastel
- Van Hemeldonck, Landschap, ets
- Deleu, aquarel

11. Meubilair

1. Veranda
- Tafel
- twee eikenhouten kolommen
2. Grote Kamer
- twee meubels in Engelse Renaissance
- tafel met vier armstoelen en vier stoelen.
- zetel
- plano
3. Werkkamer
- kast in Lodewijk XVI-stijl
- gecombineerde zitbank en boekenkast
- schrijfmachine 'AEG' en dactylotafel
- 2 hangkastj es
- werktafel
- grote en kleien tafel
- zetel
- stoelen

111. Beeldhouwwerken, curiosa en kleine voorwerpen

1. Veranda
- G. Martens, Kop van Stijn Streuvels, gips
- J. Lagae, Kop van Hugo Verriest, gips
- Anoniem, Wever met getouw, brandglas
- Anoniem, drie brandglazen
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2. Grote Kamer
a. in de schouw
- twee pistolen, hout, koper, ijzer
- twee kleine pistolen, koper
- pan, rood koper
- kaarsensnuiter, geel koper
- twee kaarsenhouders, geel koper
- trechter, geel koper
- kaarsendomper, geel koper
- schaal, koper
- God de vader met wereldbol, keramiek, verguld
- hangende asbak, gips
- Anoniem, Onze-Lieve- Vrouw, olieverf, kopie naar Memling
- Tahon, Portet van Stijn Streuvels, schilderijtje.
b. op de schouw
- twee heraldische leeuwen met schilden van Brugge en West-Vlaanderen,
gips
- vier tinnen borden
- twee Chinese vaasjes, email op koper
- twee kandelaartjes, geel koper
- Sint-Anna en Onze-Lieve-Vrouw, beeldje, gips
- scheepsmodel, hout
- sierschaal, ceramiek
c. in de kamer
- Onze-Lieve-Vrouw met kind, keramiek
- 'antiek e' kandelaar met drie leeuwen, geoxideerd brons
- Madonnabeeld, gips
- zilveren schaal
- twee borden verzilverd metaal
- J. Lagae, twee medailles met portret Guido GezeIIe
- Onze-Lieve-Vrouwebeeldje onder glazen stolp
- sierschaal met afbeelding van Sint Joris, keramiek
- twee wandkandelaars, geel koper
- koffiekan, porselein
- theekan, porselein
- Heylbroek, Kop van Stijn Streuvels, gips
- tafelbelletje, zilver
- tinnen bord met wapenschild van Roeselare
- kannetje, porselein
- samowaar, geel koper
- Onze-Lieve-Vrouw met kind, gips
- zeven medailles, deels met opdracht aan Stijn Streuvels
- vaas, Chinees porselein
- twee potjes met Chinese motieven, keramiek,
- Onze-Lieve-Vrouwbeeldje tussen twee vaasjes met loof, witporselein
met goud, onder stolp
- vaas, Raerener steengoed
- koffiekan, geel koper
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- KLateur, medaillon met portret van Louise GezelIe, brons
- twee vazen geslepen kristal
- Decoene, 2 stukken gebrandschilderd glas (kopieën glasramen Chartres)
- Rodenburg, pijproker, gebrandschilderd glas (gebarsten)
- zeventien borden (keramiek, porselein)
3. Werkkamer
- klein glasraam
- J. Lagae, Buste van Guido GezelIe, gips
- Minne, Boerenkop, brons
- Christusfiguur, eik (resten van polychromie, rechterhand ontbreekt)
- J. Cantré, Heilige Theresia, brons
- K. Lateur, wijwatervaatje, koper en eik
- dodenmasker Guido GezelIe, gips
- twee engelenkopjes, lindenhout (een vleugeltje ontbreekt)
- foto J. Van Looy
- K. van der Kaai, vlaswerksters, keramiek
- Onze-Lieve-Vrouw met kind, wit porselein
- Boeddabeeld, brons
- K Lateur, De drie koningen, keramiek
- oud zilveren zakhorloge in bronzen standaardje op marmeren voetje
- K Lateur, Sint-Antonius, gips
- Draak van het Gentse belfort, kleine replica in geel koper op eiken sokkel
- twee kandelaartjes, koper
- zilveren schaaltje met zilveren muntstuk
- Sint-Anna-ten-Drieën, gepolychromeerd lindenhout
- vaasje met deksel, porselein
- J. Lagae, portret Van Langendonck, bas-relief, keramiek
- K. Lateur, portret van Hugo Verriest, gips
- foto Maxim Gorki met opdracht
- kandelaar, gepolijst hout en geel koper
- petroleumlamp, koper
- J. Lagae, Kop van Hugo Verriest, keramiek
- J. Cantré, Kop van Edward Venneulen, gips
- diploma ereburger van Heule
. - K Lateur, Kop van profeet, keramiek
- K Lateur, mannenhoofd, eik
- K Lateur, Kop van visser, gips
- twee kandelaars, rood koper
- twee Chinese vaasjes, geëmailleerd koper
- Lijster, keramiek achter glas, met opdracht van Bert Peleman
- kruisje op voet, geel koper
- vier borden, keramiek
- Chinees potje, keramiek
- diverse potjes, beeldjes, medailles
- pijpenrek
- schrijfgerei
- Boedda zittend op tronn
- Chinese man met baard, porselein (rechter hand ontbreekt)
- KLateur, Christus aan het kruis, wit marmer
- hand van Stijn Streuvels, afgietsel, gips
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- O. Jespers, Kop van Guido GezelIe, gips
- K. Lateur, Kop van man met baard, Franse steen
- K. Lateur, Blauwvoet, brons
op werktafel
- geitje op sokkel, presse-papier, wit marmer
- presse-papier, koper
- stel van twee inktpotten en potje voor penhouder, op schaaltje, brons, glas en hout
- stempel 'FRANK LATEUR / INGOYGHEM'
- (H. ofP.?) Boncquet, bolvormige vaas, keramiek
- boven de schrijftafel: koperen plaat met de tekst 'NULLA DIES SINE LINEA'

4.Hal
-aanplakbrief"t Kerstekind in de Wijtewagen', met opdracht van E. Van Hemeldonck e.a.
- foto van Stijn Streuvels op tractor
- 'gotisch' wijwatervat, koper
- barometer in eiken lijst, getekend 'G. V. D. BERGHE- CASTER 1909'
- staande klok, met aanduiding op de wijzerplaat: 'JOS. VAN DEN DRIESSCHE, WARMAERDE'
- koperen schotel, met opdracht aan Sfijn Streuvels door L. de Vocht
- Griekse danseres, gips en eik
- roos, smeedijzer, Van Boeckel
- spiegeltje met vergulde lijst
- Madonna met kind in eiken kapelletje
- wandkandelaar, koper
- twee kleine glasramen, motieven: bloemen, vogel
- Silhouet van dirigerende J. Strauss, met opdracht 'G. Vriamont 3-10-46'
- zeemeermin, keramiek en hout, met opdracht 'Hulde aan Stijn Streuvels, Kursaal Oostende'
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