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In Nieuwjaarmaand, 't jaar 1955.

DE DUIVEL EN DE KOMMIES
't Was te Hondschote, op een Nieuwjaaravond.
Brigadier Spanoghe zegt tegen z'n vrouwe : Zie
maar dat alles kant en klaar is, en de lukken gereed
tegen van den avond, ik zal tijdelijk trachten thuis
te zijn.
Hij de Broekstrate in, tewege naar 't Hertje, op z'n
eeuwig gemak, al lutsebalierend, lijk kommiezen gewoonlijk doen. Het docht hem lijk, dat er entwie
haastig achterna kwam gestapt. Hij zelve verdapperde
z'n gang, maar niettemin, 't geduurde al niet lange

eer hij ingehaald werd door een lang ende van een
vent, in 't zwarte gekleed, met een paar stekkers
van ogen om 'n katrol van uit 'n boom te kijken
en 'n luiferhoed op z'n hoofd.
De vreemdeling wenste de goenavond en de kommies
wenste « ook zovele ». 't Viel hem op wat eendelijke
perse van een vent dat was, de kop groter dan gelijkwie. En 't ergste vanal, hij gerocht hem niet kwijt.
Om er van af te geraken zegt de kommies :
Vriendschap, 'k moet hier nog 'n keer binnen
achter tubak.
— Als 't maar daaraan stropt, zei de vent, ik kan
u tubak bezorgen alzo vele als ge wilt, echten Belgiekschen.
--
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— En vanwaar hale gij die tubak ? vroeg de kommies.
— Vanwaar halen de kraaien de noten, wedervoer
de andere en hij haalde een grepe tubak uit z'n
blaze en : Stopt daar een keer van, m'n man, zeid'en.
De kommies durfde het niet laten, stopte een pijpe
en 't overschot stak hij in z'n beurze.
« Flikke ! » deed den vreemden met z'n duime en
wijsvinger, en er sprong een vlamme uit z'n vingertoppen, en hij deed teken van bij te steken, en in
enige trekken rookte z'n pijpe lijk een schouwe.
De brigadier viel van d'ene verbazing in d'andere,
hij kon het in z'n verstand niet krijgen, hij de schrik
van al de blauwers van uren in 't ronde. En zo maar
stout en boud met Belgiekschen tubak voor den dag
komen !
— Maar wie op Gods wereld zijt gij wel, ik zou
algauw gaan geloven dat ge den duvel zijt, of toch
nare familie, zei de kommies.
— Hewel ik ben den oppersten van de duvels, Lucifer in levende lijve.
— En, menhere den duvel, zei de kommies, wat
dole gij hier alzo langs wegen en straten ?
- Dat is onzen stiel, wij moeten zorgen dat er
altijd volk is in d'helle, en bijgevolg pakken we mee
wat we kunnen. Maar 'k moet erbij zeggen, we pakken maar mede wat me oprecht gejeund zijn. Spijts
onze slechte name, we slachten niet van de kommiezen.
Ze kwamen een vrouwmens tegen, met een blètend
kind, en hoorden ze zeggen : Als ge niet algauwe
zwijgt, 'k wenste dat je van den duvel 'haald ware !
— Hoort dat nu 'n keer, menhere den duvel, zei
de kommies.
— Maar dat 'n is niet gemeend, zei de andere.
Intussen kwamen ze aan een hofstee. De boer was
aan 't lopen achter de zwijns om ze binnen de balie
te krijgen, dat z'n tonge op z'n borst hing, hij had
peerderooi en : 'k Wenste dat de duvels julder haalden ! zei hij, over van kwaadheid.

— 3 --— Hoor-je dat ? zei de kommies.
— Maar dat 'n is ook niet gemeend, zei Lucifer.
Moest er iemand een hand of een vinger uitsteken
naar een van z'n zwijns, hij ware den eersten om er
voor te schermen.
Ze lutterden stillekens voort, alswanneer ze almeteens
op twee blauwers botsten, zwaar belaán met tubak.
Maar de-deze nu hadden maar met rooi met een
schemer de kommies gezien, of in een wrong vlogen
hun pakken daar en : 'k Wenste dat g e 'haald ware
van den duvel ! hoorden ze zeggen.
— Nu is 't mening ! zei Lucifer, nu moet ge mee.
(Gehoord 1952 van R . S. van Beveren aan den IJzer, rustend douanier, die het hoorde van zijn moeder in zijn kinder.
jaren te Roesbrugge).

A.

BONNEZ

STUIVEKENSKERKE
De oudste vermelding van de parochie Stuivekenskerke dagtekent van 1219 « parochia de Stuvinskerke,
in loco qui Vatha dicitur ». De uitgang -kerke bewijst
dat de parochie ontstond na de kerstening van de
streek, dus niet vóór de elfde eeuw.

Van in de oudste tijden vormde de I f zer de grens
tussen de bisdommen Doornik en Terwaan. Bij de
oprichting van de nieuwe bisdommen (1559) bleef de
Ijzer de grens tussen de nieuwe bisdommen Brugge
en leper. Alleen de parochie Stuivekenskerke, hoewel
ten westen van de rivier gelegen, behoorde tot het
bisdom Doornik, en na 1559 tot het oude bisdom
Brugge. Deze toestand schijnt ons niet normaal, zoveel
te meer daar Stuivekenskerke bestuurlijk behoorde tot
de kasselrij Veurne, die door de Ijzer van het Brugse
Vrije gescheiden was.
Tot in 1802 had de abt van de Sint-Pietersabdij te
Gent het patronaatsrecht. De kerkpatroon was van het
begin af de H. Petrus. Op 18 Maart 994 schonk bisschop Radbod van Noyon en Doornik de parochie

—4—
Vladslo aan de Gentse Sint-Pietersabdij. Deze gift
werd in 1111 bevestigd, namelijk de schenking van
het « altare de Vladslo cum appenditiis suis ». Deze
« appenditia » waren de dochterparochiën ontstaan uit
de moederparochie Vladslo, namelijk Keiem, Leke,
Beerst, Schore en Stuivekenskerke. Tot in 1802 is deze
laatste parochie, onder kerkelijk oogpunt, medegegaan met de dekenij Gistel, waartoe Vladslo en al
haar filialen behoorden. (1)
Zoals geheel de bevolking van het Westland, namen
de inwoners van Stuivekens deel aan de opstand van
Kust-Vlaanderen, die bloedig verslagen werd in de
slag bij Cassel, op 23 Augustus 1328. Van Stuivekens
sneuvelden aldaar 31 inwoners. Hun goed werd verbeurd. Samen bezaten zij 89 gemeten 2 lijnen en 50
roeden. Vijf onder hen waren zonder bezittingen. De
rijksten bezaten 16, 12, 8 en 6 gemeten.
Ter Vate, een wijk te Stuivekens, gelegen rond de
brug over de Ijzer, moet reeds van in de 15e eeuw een
zeker belang gehad hebben. D., gezellen van Ter Vate
voerden in 1469, in de processie te Veurne, een « spel
van misteriën » op. De brug over de Ijzer was altijd
een strategisch punt, zoals de oorlog van 1914 opnieuw
getoond heeft. Iedermaal een inval dreigde, moest
deze brug bewaakt worden. In 1489, gedurende de
onlusten onder Maximiliaan van Oostenrijk, bewaakten
de parochianen van Stuivekens de brug van Ter Vate. (2)
Op de gemeente bestaat nu nog het kasteel Vicogne.
Het is een grote landbouwuitbating, met kapel en
gebouwen, die tot in 1793 behoorde aan de Norbertijnerabdij van Vicoigne, gesticht in 1129 te Raisme,
tussen Valenciennes en Saint-Amand-les-Eaux op de
1) K. de Flou. Wdb. Toponymie 15, kol. 580. — A. Van
Lokeren. Chartes de l'abbaye de St. Pierre a Gand I, 76 ;
184 (Gent 1868). — D. Lescouhier. Geschiedenis van het
Kerkelijk leven in W. V1., 42, 232 (Brugge 1926-27).
2) H. Pirenne. La soulèvement de la Flandre maritime,
36-37 (Brussel 1900). — K. de Flou, a. w. 16, kol. 106.
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Schelde. In 1566 hebben de beeldstormers ook Stuivekens bezocht. In 1569 werden twee personen te
Hondschote terechtgesteld, onder meer om gewapenderhand de beelden en de sieraden gebroken te hebben

K erktoren Oud Stuivekenskerke

1901,

——
in de parochiekerk van Stuivekens en in de kloosterkerk van Vicogne op dezelfde parochie. De ene was
de herbergier Andries de Vos uit Alveringem, de andere
de 35jarige saaiwerker Niklaas van Houtte, geboren van
Stuivekens. (1)
De oude kerk en parochie.

De kerk zelf van Stuivekens moet veel geleden hebben
in de Geuzentijd. De toren dagtekende van 1572. De
kerk werd vergroot in de 17e eeuw ; zij lag in de
uiterste zuidhoek van de parochie, op enkele meter
van het grondgebied van Kaaskerke. De nieuwe 0. L.
Vrouwbeuk of noorderbeuk werd in 1643 gebouwd.
Hetzelfde jaar werd een nieuwe zilveren vergulde kelk
aangekocht en een nieuwe predikstoel. Het doksaal,
dat de beuk van het autaar scheidde, werd naar het
kerkportaal verschoven. De oude kerktoren van vóór
1915, die enige gelijkenis vertoonde met de nieuwe
kerktoren van Nieuwpoort, was een van de kenmerkende torens van de streek van Veurne, gebouwd uit
lichtgele baksteen. Aan de basis van de scherpe stenen
naald was een blinde gaanderij met vier hoektorentjes.
Nevens de toren was een wenteltrap, ook uit baksteen. (2)
Op 29 Juli 1731 visiteerde de deken van Gistel de
kerk van Stuivekens. Hij noteerde het volgende. De
grote tiendeheffers, die moesten tussenkomen in het
onderhoud van het kerkgebouw, waren de abt van
Vicoigne, de abdis van Bourbourg en de heer van Warnbréchies ten N. van Rijsel. Sedert 1721 was pastoor
aldaar Engelbertus Pennaert, geboren te Middelkerke
en priester gewijd te Brugge in 1718. Naast deze jonge
pastoor stond een oude koster Guillielmus Ghysdaele,
1) E. de Coussemaker. Troubles religieux du XVI. siècle dans
la Flandre Maritime 3, 262 ; 4, 206, 231 en 307 (Brugge 1876).
2) Lescouhier a. w. 112. — J. Weak. Les églises du doyenné de Dixmude, 2, 4345 (Brugge 1874). — Rijksarchief
Brugge. Achief der Prov. West-Vlaanderen. Derde Afdeling.
Pak nr. 4312.
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die te graag met de kaart speelde, en die daardoor in
de winter het onderwijs van de kinderen verwaarloosde.
Het hoogaltaar, toegewijd aan St. Pieter, was onlangs
vernieuwd. Het kerkdak was in slechte toestand, het
regende binnen. De parochie telde 170 communicanten
die hun Paschen hielden. De enige zwarte vlek op de
parochie was Gillis Dieusaert uit Merkem, die soms
kwam onttoveren. Daar de wet van de kasselrij Veurne hem op de hielen zat, durfde hij slechts gedurende
de nacht op de parochie komen. (1)
De Franse tijd kwam ook Stuivekens beproeven.
Pastoor J. B. Maes, in 1752 te Brugge geboren, had
de eed van trouw aan de republiek geweigerd. Hij
verliet zijn parochie en ging te Brugge wonen, waar
hij op 19 November 1798 aangehouden werd en over
de havenstad Rochefort naar het eiland Oléron verbannen werd. In Februari 1800 werd hij vrijgelaten en
hernam zijn bediening te Stuivekens. Na het concordaat van 1801 werd hij pastoor te Waardamme, alwaar hij in 1814 overleed.
Het goed Vicogne.
De bezittingen van de geestelijke instellingen werden als nationaal domein — « zwart goed » in de volksmond — door de republiek verkocht. De abdij Vicoigne
alleen bezat op Stuivekens 153 Hectaren, van de 734
Ha. oppervlakte van de gemeente. De hofstede Vicogne, ook genoemd het « klooster Vicogne », had een
oppervlakte van 133 1/2 Ha. Het werd op 19 terminal van het jaar V (9 April 1797) aangekocht door
Laurent De Smet, « ex-religieux » te Brugge, voor de
som van 280.000 Fr. De pachter van de hofstede
was Ange De Graeve. In het bevolkingsregister van
Stuivekens van het jaar 1815 wordt de hofstede
Vicogne gebruikt door pachter Jan De Grave, 40 jaar
1) L. Slosse. De dekenij Gistel rand 1752. Annales Emulation, 56, 1906, 269. --- Pastoor Pennaert werd naderhand pas.
tor van St. Donaas (1737) en van het St. Janshospitaal (1738)
te Brugge, waar hij 1743 overleed.
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oud, die ook de molenaar was van de hierbij gelegen
kloostermolen. Hij had zes kinderen tussen 16 jaar
en 3 maand, vijf knechten tussen 33 en 20 jaar en
twee meiden van 22 en 16 jaar. Zijn zoon Baptiste,
geboren op 13 November 1810, is later eigenaar geworden van dit oude kloostergoed. Hij werd burgemeester en lid van de provincieraad en was aanzien
als een der knapste landbouwers van de streek. Daarom werd hij in 1847 benoemd tot ridder in de Leopoldsorde. Het goed Vicogne was een van de merkwaardigste hofsteden van het Vlaamse land. Het telde
in 1868 bij de 500 gemeten (219 Ha), had twintig
paarden en 120 koeien. Jaarlijks werd 16.000 (goud)
frank uitgegeven voor daglonen. Van de oude gebouwen waren toen nog bewaard : een vroegere kapel,
benedenzaal van het woonhuis, en een afzonderlijk
gelegen kapel uit de 14° eeuw, gebruikt als paardenstal. In de keuken b e vond zich nog een schoorsteen
van 1419, alwaar een lam in de balk gesneden was,
alsook een wapenschild. (1)
De nieuwe parochiekerk

(/870).

Het goed Vicogne lag ongeveer in het midden van
de gemeente, terwijl de kerk op het uiterste zuid
punt lag, zonder verbinding met de omliggende dorpen. Het kerkgebouw vroeg aanzienlijke herstellingen
en de kerkfabriek besloot op 24 Juni 1866 een nieuwe
parochiekerk te bouwen bij de kloostermolen van het
goed Vicogne. De burgemeester J. B. De Grave schonk
de grond voor de nieuwe kerk en de pastorie. Het
kerkhof zou blijven bij de oude kerk.
De aanbesteding geraamd op 36.129,75 Fr. voor de
kerk en op 9.759,69 Fr. voor de pastorie, gebeurde op
19 November 1857 in de herberg « Veurne-Ambacht » bij
de Kloostermolen. Het laagste aanbod werd gedaan door
aannemer Pieter Scheirsen uit Pervijze voor 49.900 Fr.
1) J. B. Van Baveghem. Het Martelaarsboek 332 (Gent 1875).
-- Rijksarchief Brugge. Leiedepartement nr. 624 (Stuivekenskerke n° 1), -- Rond den Heerd 3, 1868, 235.
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De kerk, voltooid in 1870, kreeg alsdan een klok
met het opschrift :
Petrus est nomen meum,
Pulsans laudo Deum,
Fugiant fulgura, pestis,
Grando, daemon et ignis.
Fr. Brondel me fudit Brugis A. D. M. D. CCC. LXX. Pastore
R. D. Petro Jacobo Louwagie. Praetore J. B. De Grave-De
Molder. Laus Deo.
In 1886 stond de nieuwe kerk reeds op het invallen. De
muren vertoonden twee brede spleten, daar de grondvesten
in de poldergrond verzakten, en waren daarenboven zeer
vochtig. De daken waren opengereten en het regende binnen. Sedert vijf jaar waren, bij gebrek aan geldmiddelen,
geen onderhoudswerken meer uitgevoerd. Met toelagen van
Staat en Provincie kon men in 1892 de herstellingswerken
beginnen.
Toen de nieuwe kerk in 1870 in gebruik was genomen,
had men de oude kerk afgebroken, maar de toren moest
bewaard blijven als karakteristiek monument van de plaatselijke bouwstijl. In 1888 bemerkte de provinciale bouwmeester
dat de oude toren, waaraan sedert twintig jaren niet meer
gewerkt was, in zeer slechte staat verkeerde. Een deel van
het gewelf was ingestort. Het gemeentebestuur stelde voor
de oude toren af te breken. Men moest immers onder de
toren door rijden om op het kerkhof te komen, er was geen
andere toegang. Daardoor ontstond schade. De gemeente
besloot een stuk grond aan te kopen bij de nieuwe kerk,
om aldaar een nieuw kerkhof aan te leggen.
In 1892 waren nog geen herstellingen uitgevoerd De naald
van de oude toren was gekromd en dreigde in te storten.
Eindelijk werd de gemeente verplicht de nodige herstellingen
uit te voeren. Deze duurden van 19 Juni 1898 tot 10 Januari

1901. (1)
Stuive1ens in de frontlinie (1914-18).

Dertien jaar later zou de oorlog het dorp tot de
grond toe vernielen.
Op 18 October 1914 was het IJzerfront bezet. De i e
Belgische legerafdeling bezette de stroom tussen de
1) Arch. Prov. West-V1. Derde Afdeling. Pak nr. 2066. —
Rond den Heerd 5, 1870, 328.

-- 10 -Uniebrug te St. Joris en het midden van de bocht
van Tervate. Vandaar tot aan Oud-Stuivekens lag de
4e legerafdeling. De voorposten lagen te Schore, Leke,
Keiem en Beerst.
Op 22 October geraakte het Duitse Res. Inf. Reg.
26 over de IJzer te Tervate. Rond het kasteel Vicogne
lag ons l e Reg. Carabiniers dat 's middags een tegenaanval ondernam. Een plaat aan de kerkdeur gedenkt de
1300 gevallenen van dit regiment ; slechts 100 man
keerden terug. Verdere pogingen om de Duitsers te
Tervate over de Ijzer terug te werpen mislukten. Op
24 October ging het dorp van Stuivekens verloren.
Wat er overbleef van het 10e Linie, van de Grenadiers
en de Carabiniers, hield nog stand langs de steenweg van Stuivekens naar Oud-Stuivekens. Verder op
de dag drongen de Duitsers door tot Oud-Stuivekens,
maar zij werden eruit verjaagd door de Belgische en
Franse troepen. Hun verdere voorstoten, namelijk te
Pervijze en te Diksmuide, werden door de overstroming
van de IJzerstreek stilgelegd.
Gedurende het verder verloop van de oorlog bleven het
dorp Stuivekens, het kasteel Vicogne en de eraan palende
hofstede Kloosterhoek. in Duitse handen. Kloosterhoek werd
op 11 Maart 1915 door de Belgen veroverd, maar nog dezelfde
dag door de Duitsers teruggenomen. Reigersvliet en het
dorp Oud-Stuivekens daarentegen bleven in Belgisch bezit.
De militaire geschiedenis van Oud-Stuivekens, dat een zeer
gevaarlijke post was, werd volgens persoonlijke herinneringen
en volgens de gegevens van de Belgische legerstaf, « con
amore beschreven door Pater Martial Lekeux O. F. M.,
onder de oorlog 1914-1918 artillerieofficier, die als waarnemer
der artillerie gedurende 16 maanden bijna zonder onderbreking te Oud-Stuivekens verbleef. Zijn boek verhaalt de dood
van de oude toren en de teleurgang van het dorp. Na de
vernieling van de oude toren lag zijn observatiepost op de
hofstede Goemaere, op 50 m. van de torenruïne, maar over
de Zwarteloop en dus reeds op het grondgebied van Kaaskerke.
Oud-Stuivekens lag eigenlijk één kilometer vóór de Belgische linie, in het Duitse terrein, maar ervan gescheiden door
de overstroming.
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Op 16 October 1918 verlieten de Duitsers de lJzer. Onze
troepen vertrokken vanuit hun stellingen, o. m. van OudStuivekens, om de IJzerdijk te bezetten tussen Diksmuide en
Schoorbakke. Alleen Vicogne was nog bezet door enkele
Duitsers, die het bevel tot de terugtocht niet ontvangen
hadden. Zij gaven zich zonder tegenstand over. (1)
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Kerk van (Nieuw) Stuivekenskerke
te midden de overstroming van het IJzerfront.
Sept. 1916.
Tekening uit « An Flanderns Kliste ».

Na de oorlog werd de gemeente Stuivekenskerke
heropgebouwd. De kerk kreeg als toren een slechte
navolging van de vernielde toren van Oud-Stuivekens,
die niet werd heropgebouwd. In zijn plaats kreeg OudStuivekens een herinneringskapel (ingehuldigd 6 Sept.
1) Tasnier et Van Overstraeten. Les opérations militaires

(La Belgique et la Guerre-III) 189-219, 271, 361-2 (Brussel 1923).
— Général Galet. S. M. le Roi Albert, 332-57 (Parijs 1931). —
Martial Lekeux. Le Patelin de Notre-Dame (Oud-Stuyvekenskerke). Brussel, 1927.
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1925), toegewijd aan O. L. Vrouw van Victorie, ter
nagedachtenis van de aldaar gesneuvelde soldaten.
De gemeente telt enkele gedenktekens van de oorlog
1914-1918. We vermeldden reeds de koperen gedenkplaat aan de kerkdeur, die herinnert aan de beruchte
tegenaanval van de Carabiniers. Op de wijk Tervate
staat het Franse gedenksteen, en op Oud-Stuivekens
twee gedenkstenen : een van het 5e Lansiers (gevechten om de post Reigersvliet, Maart 1918) en een ander
van de Carabiniers-Cyclisten. Nevens de torenruïne aldaar ziet men een van de rode paalstenen van de Touring Club, die de uiterste punten van de Duitse opmars afbakenen. Niet ver van daar is nog een artille
ri eschuilplaats bewaard.
Nu is Stuivenskerke opnieuw een rustige poldergemeente geworden, waar alleen grote hofsteden te vinden
zijn. Zoals in de andere poldergemeenten gaat de
bevolking achteruit. De mechanisatie van de landbouw
heeft de uitwijking van een aantal landbouwwerklieden
voor gevolg gehad.
In 1469 telde de parochie 29 huizen, waaronder vier
bewoond door armen. (CRH Bull. 1935, 137). De bevolking steeg van 295 inwoners in 1796 tot 340 (en 61
huizen) in 1815 om haar hoogtepunt te bereiken in
1840 met 392. Tot 400 zielen heeft Stuivekens het nooit
gebracht. Van 386 in 1890 daalde het snel naar 349
(en 81 huizen) in 1900 en telde in 1947 nog 282 inwoners d. i. 13 minder dan in 1796. Jos. DE SMET
SPELLEWERKLIEDJES (fragmenten).
Eertijds liet ik mijne takken waaien,
Men noemde mij den boom van Liberteit,
Nu moet ik mij in planken laten zagen
Om te begraven die mij heeft geplant....
Waar zijn mijn kameraden waarmede ik heb gezwierd ?
De enen zijn dood, de anderen versleten,
lk ook ben oud en gans versleten,
Mijn dagen zijn voorwaar als een rook voorbij....
Wie weet dat aan te vullen ?
R. S. Roesbrugge
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DE DOOPNAAM VAN GUIDO GEZELLE
Gezelle kreeg een doopnaam die in 1830 in de
Vlaanders zo goed als onbekend was en nooit tot de
Vlaamse traditie van naamgeving had behoord. Zo er
tegenwoordig heel wat Guido's uit de scholen komen
en op de schoolbanken zitten, dan danken zij die
naam aan een bewuste verering van hun ouders voor
onze grote Dichter. (1)
De naam Guido is de romaanse vorm van germaans
Wido, stam rid-, die in veel persoonsnamen voorkomt. De grafelijke oorkonden uit het eerste kwart
der 12e eeuw schrijven afwisselend Guido en Wido van
Krombeke, Guido en Wido van Steenvoorde ; de beide
vormen worden op gelijke wijze verbogen : Guidonis, Widonis. De romaanse vorm Guyon is in talrijke Franse
plaatsnamen overgegaan: Guyonvelle, Guyancourt, Montguyon, La Roche-Guyon ; in het Somme-dep. is er
zelfs een Wiencourt ( < Widonis cortis) met een uitgesproken germaans voorkomen.
Gezelle zelf heeft zijn doopnaam taalkundig nagegaan en genoeg ingezien dat hij de romaanse vorm
van germ. « Wydo, Wijen, Wyt » te dragen had ; een
paar maal, in familiaire brieven, heeft hij getekend
« Wyt Gezelle ».
Een van onze graven, Guido van Dampierre, had
zijn naam meegekregen uit Champagne, zijn stamland.
Hij bleef de enige Guido in onze grafelijke dynastie.
Onze Vlaamse kroniekschrijvers hebben, tot in de
1 8e eeuw, de vormen Guido en Guy uit de latijnse
1) De moderne naamgeving Guy is van een andere inspiratie
dan Guido. De naam Guy is bij onze burgermensen zeer in
de mode gekomen samen met andere middeleeuwse aristocratische namen (Alain, Thierry, Gisèle - Gisela, Yolande e. a.).
De naam Guido werd aanvankelijk door een bewuste verering
voor Gezelle ingegeven. Deze verering kan echter op haar
beurt een mode worden en is dat misschien reeds in zekere
mate geworden. Men denke aan de opkomst van andere namen van literaire grootheden : Joost (Vondel), Hadewijch,
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en de franse kronieken ongewijzigd overgenomen. De
Vlaamse Romantiek bracht ten slotte de letterkundige
vormen Gwyda (Conscience, 1838) en Gwijde. Deze
« germaanse » schepping van de Romantiek heeft Gezelle niet kunnen bekoren, zelfs niet toen hij op het
hoogtepunt van zijn puristische streving stond. In 1889
bezorgde hij de naam « Walbod » als germ. equivalent
van « Benedictus » aan de Limburger Benoit Cuppens,
die geen vrede had met zijn romaanse voornaam.
« Wat mij betreft, zo schreef Gezelle om zich met
zijn eigen romaanse doopnaam te troosten, ik boude den
name die mijn Peter, Guido Baron van Zuylen van
Nyevelt, mij gegeven heeft en die zoo germaansch is
als de andere. Met ge - wijd en heeft hij geen uitstand ;
de - o, op 't einde ervan, is ouder en beter germaansch
als de nieuwere klanklooze - e [in Gwyde].... »
Hoe was Gezelle in 1830 aan zijn zeldzame doopnaam gekomen ? Het eerste kind van Pier-Jan en
Monica De Vrieze werd, bij zijn geboorte, thuis door
de dokter gedoopt en nog dezelfde dag in de St.
Annakerk boven de doopvont gehouden
voor een
doopsel « sub conditione »
door Jan-Baptist Pille en
Amelia De Vrieze. De dienstbode Jan Pille was peterlap bij afwezigheid van zijn meester, de echte en
naamgevende peter, die in het doopregister ingeschreven staat als : Baron Guido Joseph Maria Gislenus van
Zuylen van Nyevelt. Deze twintigjarige zoon van Baron
Joseph-Ghislain en Jeanne-Josephine-Marie Arents de
Beerteghem, was een bloedverwant van de familie
vande Walle-van Zuylen, op wier buitengoed aan de
Rolleweg vader Gezelle woonde en hovenierde.
Op dit adellijke peterschap werd een ongewone en
blijkbaar opzettelijke nadruk gelegd in de eerste biobibliographische nota die over Gezelle werd gepubliceerd.
In 1859 vertoefde alhier de Duitse barones Ida
von Duringsfeld om zich te documenteren voor haar
merkwaardig werk over de gelijktijdige Vlaamse letter-
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kundigen. Te Brugge vond zij in Delphin-Louis Gailbard, de twintigjarige zoon van de befaamde Brugse
genealogist Jean-Jacques Gailliard, een zegsman over
Guido Gezelle, die alsdan leraar was te Roeselare en
pas zijn Kerkhofblommen en Dichtoefeningen had uitgegeven. Haar Duitse overzetting van « 0 't ruischen
van het ranke riet » laat zij, in het tweede deel van
Das geistige Leben der Vlamingen, voorafgaan door een
biographische nota waarvan het begin hier volgt.
GEZELLE (Guido) geboren den 1. Mai 1830 zu Brugge von
wenig beinittelten Eltern. Sein Pathe, der Baron G. van
Zuylen Gaesbek, war es, der ihn zuerst am Collegium zu
Brugge und dann auf dem kleinen Seminar zu Roule! s oder
Rousselaere studiren liess. Den Wunsch seines Beschiitzers
nach sollte Gezelle Arzt werden, doch er batte die bestimmteste Neigung zum Priesterstande.....

De drie delen van Duringsfeld's werk, verschenen
te Leipzig, dragen 1861 op het titelblad ; uit het volgende blijkt dat het werk einde 1850 in de handel
moet geweest zijn. Reeds op 2 Dec. verscheen in het
Antwerpse weekblad Allemans Vriend een eerste feuilleton van een Nederlandse vertaling der « Levensbeschryving » van Ida von Duringsfeld. De vertaler was
de redacteur zelf van het weekblad, de jonge Antwerpse
publicist Harry Peters, die Gezelle de nummers effen^
aan toezond.
Inmiddels had Eugeen van Oye te Leuven de
Duitse uitgave in handen gekregen en daarin, 2e deel,
blz. 53, de bovenstaande nota over zijn dierbare Heer
ende Meester gelezen. Zijn reactie was onstuimig :
hij zou een brief van rectificatie naar de auteur zenden. Op 27 Jan. 1861 schrijft hij aan Gezelle : « De
brief dien ik aan Mevr. von Duringsfeld besloten heb
te schrijven, is gereed ; ik wachte van hem te zenden tot ik beur adres kenne. »
Gezelle, die dan sedert enkele maanden uit Roeselare te Brugge in het Engels Seminarie aangekomen
was, vond een doeltreffender weg om de verkeerde
mededelingen van Ida von Duringsfeld in de vertaling

— 16 --

van Harry Peters te voorkomen en te verbeteren. Hij
zond de volgende brief aan de redacteur van Allemans
Vriend.

[Brief van Gezelle aan Harry Peters.]

f
English Seminary Bruges
March 3d A. D. 1861
Weled. Z. Geleerde Heer,
Zie in uw geëerd weekblad « Alleman's Vriend », dat gy
my de eere gedaen hebt te zenden, dat gy eene vertaling
uitgeeft van Vrouw Diiringsfeld's « geistliche Leben etc. » en
dat gy die vertaling laet vergezeld gaen van hier-end•daer
een verbeterende nota ; mag ik u verzoeken de volgende of
gelykgeldende te voegen onder het artikel dat uwen dienaer
betreft den schryver van tegenwoordigen brief ?
Nota van den vertaler. Wy hebben genoegzaeme gronden
om te verzekeren dat Mr. Gaillard, (schoon hy stadgenoot
zy van Mr. G.,) Mevrouw Diiringsfeld kwalyk ingelicht heeft
aengaende de levensomstandigheden van den tegenwoordigen
schryver. Zyn Peter was niet de baron G. van Zuylen Gaesbek (sic)' [Dit « sic a is van Gezelle 1] ; gemelde Heer van
Zuylen, noch eenig ander is oorzaek of hulpe geweest tot
zyn intrede in 't Kollegie noch heeft iemand iets hoegenaemd
te doen gehad met den keus van zijnen staet, in de maniere
zoo als beweerd wordt. -Indien het mynheer uitgever aengenaem is zal ik hem den
vlaemschen text van 't « ranke riet » toezenden. lk zende
hier benevens met den post een exempl[aer] van myne
« Kerkhofblommen » en ik zou my grootelijks vereerd achten
mogten zy plaets vinden in uw geëerd blad evenals eenige
andere myner gedichtjens die u zouden aenstaen mits be.
houd van myne spellinge,
Groete ul. allemans vriendelyk
Guido Gezelle pbr.
professor v. Philosophie in 't
Engelsch Seminarie
Brugge,

Deze rectificatiën werden nagenoeg tekstueel in voetnoot bij de vertaling opgenomen die verscheen in

het nummer van 17 Maart 1861.
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In zijn rectificatie zegt Gezelle dat zijn peter niet
« Baron G. van Zuylen Gaesbek » was ; hij geeft echter
geen positieve uitleg, dat zou hem te ver hebben
geleid. En zo bleven ook zijn latere biografen herhalen dat zijn peter een van Zuylen Gaesbeeck (Walgrave 1923) of Gaesbeek (Prof. Baur 1930) was. Men
meende immers dat het « sic », bij Gaesbek in de nota
van Allemans Vriend, alleen de duitse schrijfwijze van
de naam betrof en men verbeterde : - beek of - beeck
in plaats van - bek. A. Van Tichelen stelde dan ook,
in zijn bijdrage van 1950, de onvermijdelijke vraag :
« Welke redenen mag hij [Gezelle] gehad hebben om
dit peterschap in 1861 te ontkennen ? »
Gezelle heeft dit peterschap nooit ontkend noch willen
ontkennen. Uit het volgende blijkt de ware betekenis
van zijn rectificatie.
Delphin Gailliard, de Brugse zegsman van baronesse
Diuringsfeld, heeft feitelijk twee takken van de familie
van Zuylen met elkaar verward. Baron Guido, Gezelle's peter, was immers noch « Gaesbek » noch « Gaesbeek », hij was een van Zuylen van Nyevelt zonder
meer. (1)
Gezelle reageerde, naast de overige logenstraffing, uitdrukkelijk tegen de bijnaam Gaesbek. Deze verwarring
is hem zeker onbehagelijk geweest ; de schrijfwijze
van de Duitse auteur — Gaesbek voor Gaesbeke — gaf
middenin de ernst van de levensbeschrijving een
ironische klank (gasbek -- bec de gaz). Er was echter
een andere en diepere reden die Gezelle fel prikkelde.
Te Brugge waar de familie van Zuylen Gaesbeke
1) De naam GAESBEKE kwam in een tak van de van Zuylens
door het huwelijk in 1718 van Jacques-Rodolphe met Marie.
Anna van Steelant, dochter van Antoine-lgnace van Stee.
lant, heer van Gaesbeke (in Vlaanderen ; De Flou 4, 3557).
De naam Gaesbeke werd overgenomen door Jacques-Antoine
van Zuylen, zoon van Jacques-Rodolphe en vader van JeanAntoine, de Jacobijn die tot de verbastering « Gasbeeste
aanleiding gegeven heeft. — De vader van Baron Guido van
Zuylen was een volle kozijn van de « Gasbeeste ».
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nog bestond — sprak men in de omgang algemeen
van « van Zuylen Ga(r)sbeeste » : een traditie die terug.
ging tot de tijd van de Brugse Jacobijnen.
In de jaren 1792-93 — de eerste inval der Fransen
had Jean-Antoine van Zuylen van Nyevelt Gaesbeke
het al te bont gemaakt. Hij was het haantje-vooruit
der Jacobijnen (de Brugse Société des Amis de la Liberté
et de l'Egalité), organiseerde het vreugdevuur op de
Markt waarin foltertuigen, rad en galg samen met de
portretten van de Habsburgse souvereinen werden verbrand. Dat was nog zo erg niet, de burgerij en een
goed deel van de adel was anti-Oostenrijks ; doch hij
ging ook blazoenen breken die boven de deur van
edellieden uithingen : zo sloeg hij het « Obit » stuk
aan het sterfhuis de Pelichy in de Nieuwstraat. Met
de « borgers » Donny, de Tilly en van Huele vormde
hij de Brugse delegatie die naar Parijs trok met het
verzoekschrift om de provincie Vlaanderen als 85e departement bij Frankrijk in te lijven. Zijn buitensporig
gedrag bezorgde hem « le soubriquet de Gasbeeste »,
zoals zijn tijdgenoot burgemeester Coppieters in 1792
niet zonder leedvermaak noteerde. En die spotnaam
kleefde nog in Gezelle's tijd aan de tak Gaesbeke van
de van Zuylens. In zijn rectificerende brief van 1861
heeft Gezelle willen duidelijk maken dat zijn peter
niet tot de tak van de Gaesbeke's behoorde.
De doopnaam GUIDO was geen traditionele naam bij
de van Zuylens. Baron Guido (geb. 1809) was de allereerste van Zuylen die « Guido » gedoopt werd ; de
naamgever was zijn grootvader en peter Guidon-Francois Charles Arents de Beerteghem (t 1812). Het is uit
deze laatste familie dat de naam Guido op Pier-Jan
Gezelle's eerste kind neergekomen is. Grootvader GuidonFrancois Arents hield zijn naam in eer. In drie jaar
tijd liet hij drie kleinkinderen « Guidon » dopen. In 1806
was hij peter van Guidon, eerste kindje van zijn zoon
Jean-Francois. Het kind overleed in 1807 en een broertje,
geboren in 1808, werd weerom Guidon gedoopt. In 1809
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kwam de derde Guidon aan de beurt, eerste kind van
zijn dochter Jeanne-Josephine-Marie (tweede vrouw van
Joseph-Ghislain van Zuylen) en toekomstige peter van
Gezelle. (1)
Gezelle, die zo goed in de familiegeschiedenis van
het Brugse thuis was, zal zeer juist geweten hebben
vanwaar en hoe zijn peter, Baron Guido, die ongewone
doopnaam gekregen had. (2) Heeft hij ook verder gezocht naar de herkomst van de familie Arents ? en
naar oudere Guido's in deze familie ? en zich de vraag
gesteld of zijn doopnaam soms niet met deze familie
uit het Brabantse meegekomen is, waar Anderlecht met
Sint Guido samengaat ? (3) De vraag blijft open en
aanbevolen aan de Vlaamse en Brabantse genealogisten
onder onze lezers. A. VIAENE
Literatuur. -- De biographieen door C. Gezelle, Walgrave en Prof.
Dr. Baur. VW. .Jubileumuitgave. Brieven II, 208-209 ; Dichtoefeningen 256. (beide uitg. door Prof. Dr. Baur). A. Van Tichelen. Bij
een onuitgegeven brief van GG. in Dietse Warande en Belfort 1950,
120-122. Journal de Coppieters (uit. Soc. d'Emulation 1907) 237.
Jean van Hese. Journal 1792-93 (uitg. Soc d'Emulation 1931) 17.
Aenteekeningen van J. van Huerne (Hs G. de P.). Gailliard. Bruges
et le Franc 6, 131, 139, 148 et passim. F, van Dycke. Recueil Héraldique (1851). R. Coppieters 't Wallant Notices généalogiques (1942).

1) Baron Guido v. Z., die vroeg zou sterven (1852), hield
ook zijn naam in eer : zijn oudste zoon Frantz (1835-1907)
droeg Guido als 4e doopnaam, en dezes oudste zoon werd in
1873 Guidon Emmanuel gedoopt. Ook Laura (1838.77), het
dochtertje van Baron Guido, telde « Guidonne » onder haar
doopnamen.
2) In 1885 dichtte Gezelle een Jubeldicht en een « Liedtje»
ter ere van Kanunnik Arents de Beerteghem, op zijn 25-jarig
jubileum als bestuurder der Zondagscholen te Brugge. Bie.
korf 13, 1902, 293.297.
3) Gezelle vereerde de H. Guido van Anderlecht als zijn
patroon. In 1863 bracht hij een bezoek aan « Sint Wijen graf »
aldaar en betreurde de verwaarloosde toestand van de krocht.
Hij zag er een groot stuk van « Sint Wijen eeke » en kreeg er,
door bemiddeling van een vriend, een stukje van, samen met
een « welbebriefde reliquie van Sint Wijen gebeente ». Rond
den Heerd 4, 1869, 330.
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DE LAATSTE MONNIK VAN TER DUINEN
Pater Nicolaus De Roover, geboortig van Oost-Eeklo, overleed te Brugge op 23 Maart 1833. Hij was de laatste « Duinheer » en de laatste titularis van het kloostergoed. Hij ligt
begraven, samen met zeven andere Duinheren, op het kerkhof te St. Kruis bij Brugge.
De begraafplaats werd tot nu toe verkeerd opgegeven.
H. Claeys (Leven van Glz. ldesbald, blz. 196 ; Roeselare 1895)
spreekt van de kerk van de Potterie, voór het altaar van Glz.
Idesbald. E. Dutoit, in zijn bijdrage over de Laatste Duinheren (Biekorf 1931, blz. 366), noemt Assebroek als begraafplaats ; dit werd ook door J. De Cuyper (Idesbald van der
Gracht, blz. 132 ; Brugge 1946) overgenomen. Dr. Desnick
van Nieuwpoort wees mij er op dat Pater De Roover op het
kerkhof van St. Kruis begraven ligt.
In de zuidmuur (buiten) van de kerk van St. Kruis ziet men
inderdaad de grote gedenksteen (1.70 m bij 1 m) van Nicolaus De Roover en de andere laatste Duinheren. Hier volgt de
tekst van het weinig gekende grafschrift.
J. M. B.
MEMORIE
van den zeer Eerweerden Heer
MAURUS DE MOL. LlIl Prelaet der Abdye van Duynen in
Brugge den tyd van 6 jaer, overl. den 24 7ber 1799 tot Altona by Hamburg en aldaer begraven onder den Hoogen
Autaer van Re Ce kerke, oud 49 jaer.
Ende van de Eerweerde Heeren der zelve abdy hier voor
begraven :
den eerw. Heer Marcus LOOSVELD,
prior den tyd van 40 jaer, oud 81 jaer.
Heer Stephanus AERTS,
ontvanger, oud 77 jaer, over!, den 17 meie 1817.
Heer Andreas NOPPE,
dispensier, oud 67 jaer, over!, den 15 meie 1818.
Heer Michael DE REU,
oud 72 jaer, over!, den 28 january 1821,
Heer Nicolaus DE ROOVER,
overl. den 23 maerte 1833, oud 82 jaer.
Heer Gabriel CORDONNIER,
overl. den 13 januari 1822. oud 67 jaer.
Heer Alexander VAN RISSEGHEM,
Presid. Pastor van Meetkerke, 10 jaer en pastor van het
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prinselyk Beggynhof in Brugge den tyd van 11 jaer, overl. den
2 julius 1830, oud 73 jaer.
Broeder Franciscus COENE,
oud 84 jaer, overl. den 8 juny 1819.
R. I. P.
Boven dit grafschrift zijn twee wapenschilden gebeiteld : dit
van de abdij en het andere van abt De Mol ; dit laatste is :
In azuur drie bijenkorven van goud, geplaatst 2 en 1. Onderaan lezen wij het volgende distichon :
Heu nunc Duna cadet, quae stetit saecula septem,
Ni Deus omnipotens erigat Ipse manu.
(d. w. z. : Helaas ! nu zal Ter Duinen vallen na zeven eeuwen
bestaan, ten ware de Almachtige haar met eigen hand weer
oprichtte.)
De Heer A. Strubbe uit Brugge was zo vriendelijk ons het
volgende doodkaartje van Nicolaus De Roover uit zijn collectie
mede te delen. Het bevestigt de begraving te St. Kruis.

JESUS,
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De Begrrzeving te S TE KRUvs by Beugge, alweer de n volgenden
daig gelyken Ddenst, op de zelve uer, zal gedaen worden.
De « St Donaeskerk » op dit doodkaartje van 1833 vermeld, is
de tegenwoordige St. Walburgakerk, die officieel de naam
St. Donaaskerk heeft gedragen van 1802 tot 1834 en nog tot
omstreeks 1860 in de volksmond « St. Donaas » genoemd
werd.
K. LOPPENS
VADERS BEDREIGING. — Zwijg zere ! 'k heb u gehaald met twee
peerden, — en 'k zou u werevoeren met drie ! Zo zei grootvader als moeder een beetje te veel tegensprak. — A. B. Stavele
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(Vervolg van 1954, blz. 279)
KLEMSKERKE. De traditionele verklaring van deze dorpsnaam
is Clemenskerke, kerke van Clemens (= Sint Willebrord). Is dit
wel juist ? Er zijn zo weinig traditionele, gangbare etymologieën die aan de scherpe kritiek van de wetenschap weerstaan. Van oudsher luidt deze naam Clemskerke, Clemeskerke, met als meest waarschijnlijke oudste vorm Kleemskerke
(11 12e E.). Het lijdt geen twijfel dat het eerste lid een persoonsnaam is : Kerke van Kleem, Kleme.
Wij betwijfelen ten zeerste of daarmee Sint Clemens bedoeld
is. Moest dit waar zijn, dan zouden de verlatijnste middeleeuwse vormen of de Latijnse vertalingen wel de naam
Clemens bevatten. Welnu, nooit treffen wij een spoor van
Clemens aan. Nergens komt zo iets als Sancti Clementis
ecclesia » voor. Dit kan geen toeval zijn. Daarom menen
wij dat ook in Klemskerke, zoals in zoveel ander kerke-namen van het kustland, niet de naam van de patroonheilige
maar van een wereldlijk persoon schuilt.
In dit geval dus een zekere Kleme. Of dit nu de volkse vorm
van de Latijnse mannennaam Clemens of de vervorming van
-

een oude Germaanse naam is, moeten de anthroponymisten
uitmaken. Dit zal wel niet zo moeilijk zijn, maar wij wagen
ons niet graag op dit terrein, Sutor ne ultra crepidam
ZUIENKERKE. Laten wij nog eens op deze naam terugkomen.
Verscheidene verklaringen werden voorgesteld.
1. Zuidenkerke, kerk in 't Zuiden. Dit houdt geen ogenblik

steek, ook niet als volksetymologie. Het zou dan Zuidkerke
zijn en de oudste vorm Suwenkerke heeft met Zuid niets te
maken.
2. Zuwekerke of Zoudkerke : zuwe, zouw = sloot, ader in de
polders (? ?). Volkomen in tegenstrijd met de oude vorm
Suwenkerke en de huidige volksnaam Zoungkerke (uit Zouwenof Zuwenkerke).
3, Suwinkerke = kerke van Suwe (persoonsnaam). Wij twijfe-

len niet aan deze etymologie. Ten eerste past zij volkomen
in het kader van al de analoge namen uit het kustland. Ten
tweede geeft zij volkomen rekenschap van alle oude en nieuwe
vormen. De vorm Zuienkerke zelf is een « geleerde » schrijfwijze. Betreffende Suave schrijft ons dhr. O. Leys van het
Instituut voor Naamkunde te Leuven :

23 Suwo kan desnoods een vleivorm zijn van een psn. Sig!
taatd : vgl. Siuardus (Diplomata 146). Sigiwardus > sitxardus >
sitso > sumo (u onder invloed van w), In het Ndl. materiaal
vind ik geen sitxo / suwo. Bij W. De Vries, Friese psn. (Assen
1952) vind ik sii»i, siwike, sitoa, siutsa, sieut» (vgl. wvla. fn.
Sieuw ~). De psn. siwa (> suwo) moet in elk geval als een
kustnaam beschouwd worden. »
DUDZELE. Zelf hebben wij altijd in deze naam een per
soonsnaam gezien : Duda' s zele (Mansion, Bestanddelen 34).
Wij kunnen dit nu nog moeilijk geloven. Dudaszele kon nooit
op de volksmond Dizeele worden. Dit di.. moet uit een kort
Dud.. ontwikkeld zijn. Was Dudda een nevenvorm van
Duda ~ ~ De verklaring zal wel elders te vinden zijn, in het
een of ander substantief. Carnoy I, 174 wijst op dodd: (lisdodde) en, naar Zachrisson (PI. Nam. Dorsetshire), ook op
een dude, dode == ronde hoogte. Zou een * dudde dan een
« hoger gelegen land» betekend hebben. Dudzele == huis op
de hoogte ~ Wij menen dat Carnoy hier de juiste weg gewezen heeft en dat we niet verder in de richting van een
persoonsnaam moeten zoeken. Meer kunnen wij voorlopig
over deze naam niet zeggen. \Vij hopen er wel later eens
op terug te komen.
DUINBERGEN. In zijn bekend Woordenboek I, ] 74 schrijft
Carnoy dat deze naam een zinspeling is op de kustduinen.
Dit spreekt vanzelf, maar hij vergeet er aan toe te voegen
dat het een zeer jonge en volstrekt kunstmatige naam is,
zonder enige taalkundige waarde. Het is nuttig dit even aan
te stippen om te verhinderen dat deze naam in de toponymische literatuur verder als voorbeeld zou aangehaald worden.
Hetzelfde geldt voor Bra))dunes, over de Franse grens gesticht
op het einde van de 20 e E. door een genaamde Bra)) en door
al te ij ver ig e Vlamingen vaak als Braaiduine gespeld.
BLANKENBERGE. Mansion (Bestanddelen 22) vermeldt deze
naam onder het steekwoord « blank :::: wit ». Volgens Carnoy
is het 4: blanche montagne » . Laten wij opmerken dat blank
in de taal van de streek nooit « wit» maar wel « effen» betekend heeft en dit nog steeds betekent. Blankenberge betekent niet « ten witten duine » maar wel « in de effen, onbegroeide, blote duinen». Een blanlcaard is geenszins een witte
duin, maar een blote duinvlakte (Knokke) of een effen uitgestrekte waterplas (\v' oumen).
J. DE LANGHE

24 -UIT EEN OUD REKENBOEK
(Zwevezele 1760)
Het « onder de penne » geschreven Rekenbouck in kwestie
bevindt zich, hoop ik wel, nog in goede bewaarnis bij de
kinders Debaene te Ardooie. Destijds schreef ik er het een
en ander uit over, als document van de schoolmeesters-didaktiek ten tijde van Maria Theresia.
Op de binnenkant van het perkamenten deksel achteraan
staat : « Dezen Bouck behoort toe aen Mathis Debaene
filius Eustacius (sic). —
Die dezen bouck vindt eer hij verlooren is
Zal sterven eer hij geboren is -- Geschreven onder de penne met swerten int dezen sooveelsten maerte anno 1760. »
Vooraan staat een beginselverklaring :
« Die de werelt wilt eeren
Moet de cyferconst wel leeren.
Niet soo dienstigh overal dan de kennis van 't geld. »
De hoofdbewerkingen heeten Additie (men leert addeeren),
Substractie, Multiplicatie, Divisie. De bewerkingen worden
ondergebracht onder verschillige speciën.
Een oefening heet : Werckende figuere. Een vraagstuk is :
Een werck. Een vraagstuk oplossen is : Een werk solveeren.
Een totaal heet : Facit.
Van geld gesproken : 1 Blanken is 3 oortjens. 4 Oortjens
maken 1 stuyver. 762 blanken maken 28 guldens, 11 stuyvers
en 2 oortjens. 72 mijten maken 1 stuyver. 20 stuyvers maken
1 gulden. Er is ook sprake van negenmannekens en van buspenningen. 897 buspenningen maken 56 gulden 1 stuyver 2
oortjens. 18 stuyvers is 1 patacon. Er zijn ook ducatons, daalders, ponden groot en schellingen,
Het gemoedelijke en schilderachtige van Debaene's Rekenbouck zit hem in de stijl van zijn vraagstukken. Hier volgen
enige voorbeelden :
1. Op eenen tijdt ginck ick met mijn confrater ter herberge
om eens vrooijlick te veesen ende naer dat wij ons wel gediverteert hadden spraeck eenieder van te scheijden. Den
weert dat hoorende vraeghde mij dat ick Boude willen het
gelag rekenen. Waerover ick content was. (Volgt dan een
« werck »).
2. In een dorp hebben gelogeert 356 soldaten den tijdt van
33 daegen, ijder soldaet tot 3 stuyvers. Om hiervan den facit te weten soo multipliceert vooral de 356 dat soldaeten
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zijn, met 33 hetwelck de daegen zijn, ende het product hiervan multipliceert met de 3 hetwelck stuyvers zijn, aldus enz.3. In een herberge hebben gelogeert 39 soldaeten van
dryerlei soorte, te weten ruters dragonders en voetknechten en hebben verteert 21 gulden enz. — Als 3 ruijtersmannen aen Zijn Excellentie verdienen in 2 maenden 162 gulden
enz. —
4. Een gezelschap van 36 persnonen soo mans vrouwen
vrijsters en kinderen hebben verteijrt 6 gulden 19 stuyvers
enz. —
5. Eenen jon hman staende hij zijn vrij iter vraeghde haer
hoeveel sij ten houwelijck hadde enz. --- (Zij antwoordt met
een puzzle van cijfers. Hij heeft het raden.)
6. Dezelfde vrijster gevrae b t sijnde van hacren vrijer hoe
oudt sij was, gaf hero voor antwoort : dat ick nogh eens
soo oudt waer als ick ben enz...
7. Dezelfde vrijster g,evr aeghd zijnde hoeveel vrijers zij op
zekeren avond gehadt hadde heeft geantwoord : dat ick er
nogh tweernael zooveel gehadt hadde als ick er hadde, nogh
de helft sooveel en daerhij nogh 7, dan scude ick er 25 gehadt hebben. Hoeveel vrijers hadde die dochter ? Facit
werckt als voeren. .dij hadde Sesse.
De formulering van deze « wercken » is zeker niet meer
overeen te brengen met de beginselen der moderne peda
gogiek.
Op het laatste blad biedt meester Debaene « tot Besluyt
eene Vermakelijcke Additie dewelcke, hoe men die tellen
wilt 't zij kruisgewijs (recht) op en neder of gins (schuyns)
en weder, altijdt uijtbrengen sal vierentwintigti, »
ii

I 6 I

7

4 I 8 I 12
9 110 I 5
Daaronder staat :
Te hebben welgedaen was al mijn hertsbegeer
Is 't nu niet soo het behoort
Het doet mij in het herte seer.
Zo wordt poëzij gepaard met wetenschap. En om te eindigen schrijft Mathis Debaene, schoolmeester en dichter altegader. met zinspeling op zijn eigen naam, nog volgende rijmen
waarin hij zich, op de vleugelen van een zeer beperkt rederijkerstalent, een ogenblik plichtmatig verheft tot de h` ogten
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van het eeuwige Sion, om dan zonder verwijl kooplieden en
winkelieren, de nuchtere klanten van zijn « cijferkonst », te
vervoegen.
Op dees weirelts wijde BAEN van veel verheven
Tracht eenieder naer het Iang leven,
Naer den rijckdom, pracht en hooghe staeten,
Naer de schoonheijdt die seer weynigh komt te baeten,
Naer het eeuwigh goet seer groodt en achtijgh,
Naer dat huijs daer Sion is woonachtigh,
Naer dat uijtnemend schoon gebouw
Daer droefheid is verdrijet nogh rouw,
Daer die sneeuwitte vogels
Vlieghen licht en wit gevlogelt,
Naer dees wooningh oock seer veele trachten,
Dogh eenieder moet den tijdt afwachten.
Naer geleerdheydt oock seer veele trachten
Want dees saeck Iofweirdigh is te achten.
Naer de CYFERKCNST oock veele wenschen
Die seer dienstigh is voor veelderleye slagh van menschen,
V oor kooplieden 't allen kanten
Die op d'een of d'ander kust hun neijringh planten,
Voor borgers en winkelieren,
Voor den ambaghsman en a! die ergens in komt te hantieren.
Daerom dan, jong en lief gesel,
Ist dat gij daer naer tracht,
Soo stelt uw sinnen licht en snel,
Want sulcks te leeren is gequel
En die het kan het dunckt hem te wesen niet dan spel.
Hiermede laet ons zijn gerust.
'T en kan nooit gaen naer ieders lust.
Mathis Debaene 1760
K. S
IN MEMORIAM
CLEOPHAS SINTOBIN
Oekene 25 Sept. 1873 — Lichtervelde 14 Dec. 1954
Cleophas Sintobin studeerde aan de Normaalschool te
Torhout en was van 1896 tot 1918 onderwijzer aan de Vrije
Sint Jan Berchmansschool te Lichtervelde. Bij de herinrichting van deze school tot gemeenteschool nam hij ontslag en
vestigde zich als drukker-uitgever in de gemeente die zijn
« heem » geworden was. Hij werd de geschiedschrijver van
Lichtervelde.
Hoe geraakte hij op het pad van de folklore ?
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Bij het verlaten van de normaalschool, in 1893, werd een
club gesticht van een dozijn folkloristen van eerste broek,
onder impuls van Z. E. H. Machiels, leraar, bruggeling, en
Remi Ghesquiere, muziekleraar.
« De leden zantten alle kinderspelen bijeen en kwamen in
vergadering te Lichtervelde, waar ik onderwijzer was. Het
eindigde met een boek er van uit te geven, op kosten der
Vlaamse Akademie, gedrukt bij Siffer, te Gent. lk gelastte
mij met het illustratiewerk ! 'k Geloof dat die prul vermeld
staat op het titelblad. Ik bekwam een zeker aantal exemplaren, die alle verloren gingen in de oorlog 1914-18. Na
enige jaren bestaan viel de club uiteen (1)
Sintobin behield zijn actieve belangstelling voor folklore
en heemkunde. Hij verzamelde talloze gegevens over Lichtervelde, alles wat op de geschiedenis, genealogie, toponymie
van zijn gem eente betrekking had. Veel van die aantekeningen liet hij verschijnen in het plaatselijk weekblad « De
Oude Thoroutnaar onder hoofding Oud Lichtervelde.
Plaatselijke geschiedenis (2) Ook in « De Toerist » liet
Sintobin van 1944 tot 1949 enkele bijdragen verschijnen over
Lichtervelde en de beroemde zoon van Lichtervelde, Karel
van de Poele, de uitvinder van de electrische trams. Bij de
herdenkingsfeesten van de geboorte van de uitvinder liet
Sintobin een geïllustreerde brochure veischijnen : « Karel
van de Poele-herdenking », met levensschets en overzicht van
zijn werk. Hij bezorgde ook een fris en handig devotieboekje
voor de vermaarde Margriete bedevaart van Lichtervelde. (3)
In Juli 1941 gaf Sintobin een fraaie prentkaart uit van de
huidige parochiekerk met op de keerzijde een beknopt maar
-

degeliik « Historisch overzicht », dat eindigt met een « N.B.

Geschiedenis van Lichtervelde in voorbereiding. » Deze droom
van zijn levensavond mocht hij niet meer volledig uitwerken,Van
zijn Geschiedenis verschenen amper twee vellen in druk (pro
manuscripto) ; verder bleef het bij nota's, uitgezonderd het

1) Brief, dd. 10 Hooimaand 1954 aan ondergetekende. Het bedoelde boek is : « Kinderspelen in Vlaarmich-Belgi6 » (met en zonder
zang), 2 delen. Gent 1905. Zie o. m. onze bijdrage over Remi Ghesquiere als folklorist in 't Beertje 1954, 26-33 (in.. blz. 28).
2) Zie de uitvoerige bespreking van deze reeks artikelen in « Ons
Heem » IX (1951), 178-179.
3) « Levensschets der H. Margarita, vereerd te Lichtervelde, met geschiedkundig overzicht » 1947 (4e uitgaaf), 44 blz. met 10 schone
prenten,
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is. (1)

Op zijn ontroerend rouwprentje mocht deze taaie werker
terecht getuigen dat hij K zijn volk heeft willen dienen », zijn
geliefde Lichtervelde. dat veel in hem verloren heeft.

M. VAN COPPENOLLE
MENGELMAREN
« DWAALLICHT » IN WEST-VLAANDEREN.

Naam. — Men spreekt van doodkeerstjes, doo'keerskes
(bijna algemeen) ; stalkeers (in diminutieven) tussen Leie en
Schelde, en ook van Brugge naar Zeeuws-Vlaanderen toe.
Soms luchtje (lichtje). De benamingen dwaallicht, nachtlicht,
spooklicht, die sporadisch voorkomen, zijn niet inheems.
Wat is het dwaallicht ? — In veel gevallen (Midden-Wvl.) :
zielen van afgestorvenen (die geen rust kunnen vinden). Somtijds : zielen van misdadigers, zelfmoordenaars, mensen die
slecht geleefd hebben en in 't algemeen van hen die iets
moeten boeten. Ook nog, hier en daar : zielen van ongedoopte (doodgeboren) kinderen en van ongedoopte volwassen overledenen ; een paar maal slechts : zielen uit het vagevuur. Weinig verspreid is de opvatting : spoken, heksen,
alsook de interpretatie : vliegjes, glimworpjes, rottend hout,
moerasgas.
Wat kondigt het dwaallicht aan ? — In betrekkelijk weinig plaatsen kent men het dwaallicht als voorteken. Hier is het een
teken van onheil : ongeluk, brand (Roeselare. Torhout); elders

(Adinkerke) voorspelt het goed weer, geluk, goede oogst. Een
paar plaatsen (Tielt, Wielsbeke) vermelden het als voorteken
van huizenbouw, aanleg van weg (spoor of vaart). Sporadisch
meent men dat het een aanwijzing is van een verborgen schat.
Hoe zal men zich gedragen tegenover een dwaallicht ? — De opvattingen lopen zeer uiteen. Ten zuiden van Brugge moet men
er recht op afgaan. Naar de Leie toe vlucht het wanneer men
er op afloopt, In Veurne-Ambacht blijft het steeds op dezelfde afstand. Verstrooid is de vrees dat het iemand op een
dwaalspoor brengt (zodat hij verdrinkt), en daarom zal men
1) Volgens de laatste wilsbeschikking van de Overledene werd het
Hs. overhandigd aan Z. E. H. Berquin, directeur van het St. Jozefsinstituut te Torhout. Daardoor is een spoedige publicatie in het vooruitzicht gesteld.
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er niet naar wijzen, niet wenken, toegaan noch fluiten, anders
komt het op de vinger of de hand zitten. Tussen Roeselare
en Ingelmunster durft het een klop op de deur geven (en een
brandspoor achterlaten).
Deze algemene trekken zijn afgeleid uit de gegevens van
de drie eerste bladen van de : VOLKSKUT' DE-ATLAS VAN
NEDERLAND EN VLAAMS-BELGIE in opdracht van de Volkskunde-Commissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen en de Nationale Commissie voor Folklore van
België, uitgegeven door P. J . MEERTENS en MAURITS DE
MEYER (Deze bladen zijn nog niet in de handel).
Over deze eerste enquête : Het Dwaallicht, heeft M. De
Meyer zijn bevindingen samengevat en medegedeeld in het
pas verschenen Jaarboek van de Nationale Commissie voor
Folklore V, 1952, blz. 8-29 (Brussel, Ministerie van Openbaar
Onderwijs, 1954). Met als bijlage een aantal verhalen over
dwaallichten, ingezonden als antwoord op de vragenlijst. WestVlaanderen is hierin vertegenwoordigd met vertellingen uit
Dudzele (A. Mahieu), Diksmuide (C. Jansseune), Schuiferskapelle (E. Bolduck). Sijsele (M. Cafmeyer), Rumbeke (G.
Van Poucke). A. V.
DE EERSTE BOUDEWIJNS EN HUN VLAANDERSE DOMEINEN.

In een merkwaardige bijdrage over de « Graven van Vlaanderen en hun domeinen rond Brugge » (Handelingen van de
Mij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. N. R. VIII.
1954, 31-38) zet E. H. J. NOTERDAEME, pastoor van Snelle gem,
zijn studie over de oorsprong van het graafschap voort.
(Zie Biekorf 55, 1954. 22). Hij komt tot het besluit dat het
territoriaal bezit van Boudewijn I in de Vlaanderengouw en
vooral rond Brugge zeer groot was ; de graaf was er werkelijk de « dominus terrae » en heeft zich te Brugge gevestigd
omdat hij daar te midden van zijn domein woonde.
De domeinen van de graaf in de omgeving van Brugge
waren de volgende :
1. De fiscus Snellegem-Weinebrugge, oud Merovingisch

kroondomein door Karel de Kale aan Boudewijn geschonken.
Het omvatte de gemeenten Zerkegem, Jabbeke, Varsenare,
St. Andries, St. Michiels en het grondgebied der stad Brugge,
links van de Reie. De graaf was allodiale heer van de view
Brugge. die een onderdeel was van Weinebrugge, en bouwde
er zijn burcht. Op Weinebrugge -- dat vroeger zelf was losgemaakt uit de fiscus Snellegem — ontstonden de parochies
Sint Michiels en Sint-Salvators.
-
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2. De fiscus Sijsele. Dit domein strekte zich uit over de
gemeen ten Sijsele, Oedelem, Assebroek, Sint Kruis (Gera)
en de helft van het grondgebied Brugge, het gedeelte dat
rechts van de Reie lag. Ook dit domein behoorde toe aan
Boudewijn I. Het dominiaal bezit werd verder uitgebreid
door de opvolgers van Boudewijn I.
3. Het domein Oostkamp, dat zich uitstrekte over Oostkamp, Waardamme en Ruddervoorde en paalde aan « Weinebrugge » en Sijsele. Gans dit domein was grafelijk bezit in
de 11 e eeuw.
4. Het Poldergebied. In dit « nieuwland » ontstond : a) het
domein Oostkerke dat in 1110 Oostkerke, Westkapelle, Lapscheure, Moerkerke en Wulpen omvatte ; -- b) het domein
Dudzele, ook een oud grafelijk bezit. Hierbij behoorden
Zuienkerke, Uitkerke (waaronder Wenduine, Scharphout
[Blankenberge]) en Klemskerke (1108). Heel het Noorden van
Brugge zal van oudsher grafelijk gebied geweest zijn.
Het domein Maldegem, palend aan Sijsele, was eveneens
een kroondomein. Ook het domein Zedelgem-Veldegem
schijnt in het bezit van de graaf gekomen te zijn. En men
weet hoe het kloosterdomein -- oud koningsdomein -- Torhout ook in de handen van Boudewijn terecht kwam.
Boudewijn 11 bracht het zover dat hij, na de usurpering
van het koningsdomein Aartrijke, reisde van Brugge, zijn
« burcht », naar Torhout geheel op zijn eigendom en erve.
Uit deze samenvatting blijkt ook de belangrijkheid van deze
studie voor onze oudste parochiegeschiedenis.
DE HEILIGE GERTRUDIS VAN NIJVEL.

De symbolische torenman, Jean de Nivelles -- hart en geest
van de aloude Brabantse stad, — is aan het woord gekomen
over de geschiedenis en legende van de «Vrouwe van Nijvel »,
de Heilige Gertrudis. En JEAN DE VINCENNES heeft zijn rijk gedocumenteerde en boeiend voorgedragen monoloog voor ons
opgetekend. Een verfijnde geest en een warm gemoed weten
hier critische geschiedenis met de poëzie van de legende te
verzoenen. Deze beheersing schept atmosfeer ; en de figuur
van de Heilige en de lotgevallen van klooster en stad herleven in frisse en levendige hoofdstukken.
De auteur is geen onbekende alhier ; hij bezorgde in 1951,
onder de titel « Les quatre Couronnes de Sainte Godelieve
de Gistel », een voortreffelijke vertaling van het bekende werk
van M. English.
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Het werk heeft een bijlage die sommige van onze lezers
bijzonder zal interesseren nl de aantekeningen blz. 207-219
over de verering van de H. Gertrudis in België en Nederland.
- JEAN DE VINCENNES. Gertrud Dame de Nivelles. BrusselParijs. Editions Universitaires, 1954, 226 blz. ; 16 buitentekstplaten = Fr. 60. A. V.
ENGELSE SCHOLEN TE BRUGGE.
Door M. H. van Brugge werd ons het volgende daarover
medegedeeld.
Ik heb in mijn jonge tijd vier Engelse scholen alhier gekend.
Eerst een Engels College voor jongens in het gebouw gelegen Hoedenmakersstraat-Hoek Augustijnenrei (waar nu de
U. E. B. Cooperative is). De directeur was een zekere Mr.
Wendum (?) ; al de leraars waren Engelsen die met hun familie in de stad woonden. Dit College is verdwenen in de
jaren van de Boerenoorlog (1899-1902).
Enige achtergebleven leraars van dit opgeheven College
hebben dan een kleiner College voor jongens opgericht in het
huis gelegen Spaanse Loskaai Hoek Spanjaardstraat (tegenwoordig St-Franciscus-Xaveriuskliniek). De directeur was Mr.
Williams.
Een school voor Engelse meisjes — een dertigtal — was
gelegen eerst Spiegelrei nr. 24 en vandaar overgebracht naar
St-Annarei nr. 18. De school verdween in 1914. De directrice
was Mme Burnier. Haar man, Mr. Burnier, is hier overleden
in 1936 : hij was 77. Zij zelf vertrok gedurende de oorlogsjaren 1940-45 naar Brussel, bij een gehuwde zoon, en is daar
gestorven. Mr. en Mme Burnier waren beide van Zwitserse

nationaliteit.
Dan is er nog het Engels Weeshuis, gelegen in de St. Jorisstraat. Een stichting van een rijke, katholieke Engelsman die
blind was ; een zeker aantal Engelse jongens, genietend van
de gefondeerde studiebeurzen, waren daar thuis. De leraars
waren Engelsen. Deze stichting verdween ook in 1914. B.
DE MOLEN ALS TOLK VAN VREUGDE EN ROUW.
Op het H. Hartfeest te Deerlijk op 21 Juni 1953 stond de
molen Declercq nabij de grens Deerlijk-Waregem in bloementooi, de wieken waren ondereen door slierten bloemenranken
verbonden en stonden in St. Andrieskruis ; bovenop, tussen de
twee armen, prijkte helderwit het vers :
Maal 't Hostiebrood
Voor klein en groot.
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Te Bellegem werd in 1929 de Plaatsmolen afgebroken en
verkocht ; het was een felle staakmolen, schoon te winde op
't hoogste punt benoorden de kerk opgebouwd. Met hem
verviel een schoon oud gebruik : de H. Sacramentsprocessie
stapte rond de ommegang waarachter, op kleine afstand, de
molen stond. Het was aandoenlijk te aanschouwen hoe de
molen regelmatig met zijn kop naar het H. Sacrament meegedraaid werd, als wilde hij ook met uitgestoken armen de
zegen des Hemels afsmeken over de velden en de omwonende bevolking.
Welke molengebruiken bestonden of bestaan er nog ter gelegenheid van Zondag, hoogdag, huwelijk, sterfgeval of andere herdenkingen en plechtigheden ? L. DEFRAEYE
Biekorf 1953, 281.
WESTVLAAMSE STAMREEKSEN.
Door de Heer A. VANHUYSE (Nieuwpoort) werden de
volgende stamreeksen opgemaakt en in druk aangeboden :
Stamreeks Vanhuyse (Rumbeke. Langemark, Boezinge,
Nieuwpoort) en Claeysoone (Stavele, Roesbrugge-Haringe)
ter gelegenheid van het huwelijk van Mej. Godelieve Claeysoone met Heer Willy Vanhuyse te Gent 13 Juli 1954.
Stamreeks Parrein (Passendale, Langemark) en Duron
(Woumen, Ramskapelle a/ Yzer) ter gelegenheid van het huwelijk van Mei. Gerarda Duron met Heer Raphaël Parrein
te Ramskapelle 2 Oktober 1954.
--

« DE MANDEL » EN ZIJN KRING TE EMELGEM.

Te Emelgem werd op 26 Aug. 1954 een « Oudheid- en
Geschiedkundige Kring van de Mandelvallei » gesticht, die

een eerste (gestencileerd) nummer van zijn halfjaarlijks orgaan « De Mandel » publiceerde. Naast mededelingen van
algemene aard bevatten deze bladzijden een verslag over de
opgravingen te Emelgem in 1954. Aan het daglicht kwamen :
een Romeinse waterput, Roeieins aardewerk o. m. een
schaal in terra sigillata en wrijfschalen, een bronzen mantelspeld (fibula) ; verder allerlei silex-splinters en scherven van
aardewerk. Dit verslag is opgesteld door E. TRIPS, leider
van de opzoekingen die tot de stichting van deze Kring
hebben geleid. B.

Opstel en Beheer :
A. VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge.
Postrekening : 2335.37
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In Schrikkelmaand, 't jaar 1955.

KAREL DE SLIJPER VERTELT....
't Waren slechte tijden, veel boeren werden « uitgeschud » en de werkmensen leden bittere armoe.
't Was rond Allerheiligen. Voor de deure van een
der grootste hofsteden van de Oosthoek van Roesbrugge
stond een schareslijper katoen te geven op zijn slijperswiel. De jongens van 't hof stonden vergaapt te
kijken op dat vertoog en gaven geen gehoor aan 't
vermaan voor de zoveelste keer om in huis te komen
en pap te eten.
De slijper overhandigde het geslepen snijalaam aan
de boerinne, en « hoeveel is 't » vroeg ze kortweg.
— Twee scharen en een broodmes, è kluite van ieder,
en vier tafelmessen aan een « sous » elk, dat ware tegare
een halve frank, als 't u zal believen, — zo sprak de slijper beleefd, — of 't ware dat we kwijtes rekenden zo ik
en mijn twee j ongmt jes mogen bijzitten aan tafel....
— Zet je maar bij dan, zei de boerinne koele-weg.

De schotel kernepap en enige stuiten waren algauw
binnen en op de vraag van de slijper aan de boer
om nachtverblijf in de schare, gaf de boerinne klaar
bescheid : « w'èn de gewoonte niet slaping te geven,
en we zullen er geen gewoonte van maken. » En
daarmee was alles gezeid en kon de slijper en zijn
twee jongentjes gaan hoepelen.

-34Dezelfde avond kwam een man met twee jongentjes
bij ons aankloppen om nachtverblijf.... Mijn vader
herkende de slijper van aan tafel op d'hofstee waar
hij werkte. « Om de liefde Gods, baas, een klein plekslee
in de schure of in de geitenstal, en een handsvol
strooi voor mij en mijn twee arme schapen van
Jongens. »
De man las in de ogen van mijn ouders dat zijn
verzoek ingewilligd was, 't was een bedanken zonder
einde.
Het drietal zette zich rond het heerdvier en de
verdere kennismaking begon.
«Mijn naam is Karel Es van Merkem, parochie
jonkershove. Ik heb vier kinderen, van elks twee.
Dit zijn de twee oudste, en deze hier is Pee, en die
daar is Door. Kortelinge ben ik afgekomen uit het
Fransche, en hebbe er geweest van aan 't beten..
zetten tot aan het beten.. uitdoen. Met wat ik gewon..
nen heb, kan 't wijf en de twee kleine gastjes thuis
gerust de winter doorzien, en als ik en mijn jongens
hier aan de kost kunnen geraken met slijpen, zijn
we er bovenop. »
Naderhand is gebleken dat Karel een eerlijk man
was en handhavig en rechts in alle werk. Achten..
dertig jaar lang is Karel bij ons komen logeren en
drie jaar vergezeld van zijn twee jongens. Toen ik
ter wereld kwam was Karel reeds meer dan tien jaar
vaste klant, en dat drie-vier maal per jaar.
't Is alsof ik hem nog zie de wegel inkomen, met
zijn slijperskraam op z'n rugge gesingeld met twee
schouderriemen. Rond den heerd gezeten, kon hij
's avonds uren lang vertellen van Bakeland, het Vrij ...
busch, nekkers en nekkersputten, toveressen en weer..
wulven. Wanneer hij soms, alhoewel heel zelden, na
het avondeten, moe en versleten getjoold , rap ter
ruste ging, was het voor mIJ een bittere teleurstel..
ling.
Na de dood van mijn ouders is Karel enkele jaren
bij mijn broer op een nabijgelegen boerderijtje komen
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vernachten tot hij eindelinge geen weg meer kon en
thuis is gebleven, waar hij ook gestorven is. (1) God
hebbe de ziele van die rechtschapen goede man.
I. VAN DE PASTER EN ZIJN KUNSTEN.
In mijn jonge jaren was ik messediener en op zekeren avond moest ik mede voor een berechting naar
't verste uiteinde van de parochie. 't Was hellestekedonker en koud bovendien. En zegt de Paster : « Sa
reltje, je moet goed opletten, je tracht altijd tien stappen voren te blijven. Hapert er entwat, je staat
stille en houdt op met klinken, dan weet ik meteen
dat er iets niet in den haak is. »
Zo vertrokken wij, ik vorenop met de lanteern, en
kalling kalling, kalling kalling, ging de belle.
Een geheel einde buiten de plaatse, lag er een
boom dweers over de weg. Ik sta boomslag stille en
houd op met klinken. De Paster roept : « Wiene doèedet ? » Ik antwoordde : « Der ligt een dikken boom over
de weg ! » Roept de Paster : « Legt er joen rechterhand
op ! » Ik neem de belle in mijn linkerhand en m'n
rechterhand leg ik op het bul van de boom en op
't zelfde oogenblik is hij weg en deure. « De boom
is weg, menhere Paster. » Dan maar were vooruit.

Een paar boogschoten verder « boem », ik viel stille
in 't midden van een trop ossen met hoorns comme
Ca (hier stak Karel zijn twee armen vooruit langs het
hoofd, vorm en lengte van de hoornen nadoende). De
Paster weerom : « Wiene doê-edet ? » — « Ik sta in 't
midden van een bende ossen. » — « Stekt er een bij
z'n steert ! » gebood de Paster. Ik neem de belle
over in m'n linkerhand, maar dat ik al doe wat ik
wil, ik kreeg met geen middels een steert te pakken.
De ossen draaiden met hun koppen naar mij toe, en
't was al kop en hoorns dat ik zag, 't was om er van
te gruwen. Ik liet me lichtjes door m'n knieën zakken
(1) Naverteld — evenals de volgende vertellingen van Karel
de Slijper -- naar wat ik hoorde van R. S. Beveren-Ijzer.
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en in een sprong, als een vere die losschoot, wipte
ik omhoge tussen de ossen en rap lijk de wind had
ik er een bij de steert. En met de zelfde gang was
er geen een osse meer te zien.
— Menhere Paster, de ossen zijn allemale weg.
— Dan maar were vooruit, zo rap mogelijk..
Een einde verder moesten wij afdraaien langs een
beke of varreke en 'k ging maar gedurig stap en half,
en kalling kalling, kalling kalling, de belle ging. Ik
hoor almeteens een plons in 't water en terzelfdertijde
een luid geschreeuw : « Sarel, je moet komen helpen! »
In twee sprongen was ik bij de Paster die lag te swobbelen in 't water. Rap lanteern en belle aan de kant
gezet en ik al wat ik trekken kon om de Paster uit
het water te krijgen. « Alzo niet, Sarel, roept de Paster,
pakt mijn boek uit mijn soutanebeurze ! » Dat duurde
nogal wat, maar van zohaast ik het boek vast had,
was de Paster uit het water en stond hij op de beke
kant alzo droge als zaad, hij had kunnen het mul uit
z'n kleren schudden.
« En nu, Sareltje,

zei de Paster, nu nog rapper
vooruit, ze zouden maken dat we te late komen. »
We haastten ons en kwamen van passe op tijd.
In het weerkeren stapten wij nevens malkander al
klappen lijk waterslaan. Menhere Paster was in een
goe bonte en 'k vroeg hem wie dat er die « ze » waren
die gingen maken dat we zouden te late komen. Maar
hij klapte van de bate weg en « Sareltje, zei hij, tracht
dat te onthouden, de nieuwsgierigheid is ook een ondeugd en hoe min men van die zaken weet, hoe beter
en hoe gelukkiger men is. »
En uit patuut, 't vertellingske is uit.
II. VAN DE BOER DIE ZIJN SCHEERMES LIET HERDOEN.
Wat èn mens al tegenkomt in z'n leven, zei Karel,
je gaat gaan horen.
Ik was èn keer in 't naar huis gaan van mijn ronde,
als er een boer uit het gebuurte van een geheel ende
verre riep, met z'n twee handen aan z'n mond in
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trachter : « Slijper, m'n scheers bijt, je moet komen
om t' herdoên » ! Dien herdoên kwam er zo geweldig
luide en lang uit : « herdoe-oe-oe-n-n », dat het lunderde door de kruine van de bomen en al de honden
van geheel 't geweste begosten t' huilen en te bassen
dat 't enig was om horen. 'k Moet het zeggen lijk
het is, 'k was bijlange op mijn gemak niet, maar
niettemin, 'k ging er toch naartoe.
Ik houd nog de deurklinke vast als de boer al vóór
mij stond met zijn scheermes in zijn handen. « Slijper,
herdoen » zei hij, zo kort als kaf. Ik zette het mes
op mijn « zoetesteen », gaf het een paar wreven op
mijn leren « rolwiel » en : Trekt daarmee 'n keer jen
baard af, zei ik.
Hij zette hem in z'n hemdemouwen voor de spie gel en begoste hem in te zepen, maar altijd zepen
dat z'n aangezichte één klomp schuim geleek. In enige
vagen met het scheers en z'n baard was af, d'r bleef
geen haarke staan.
Overvoldaan vroeg hij mij de schuld, maar zei ik :
eens betaald, blijft betaald, ik had het maar moeten
beter doen van de eerste keer ! Niet te doen, zei de
boer en : « boerinne, geef die man een hamme voor
zijn moeite. » Weigeren hielp niet en de boerinne
haakte een achterhamine af van de zolderbalke van
wel vijftien pond, en bovendien, zei de boer, de naaste
maand zal ik een van mijn gastjes zenden met nog
zo'n stuk.
Een maand later, dag op dag, kwam er een van
zijn zonen, niet met een hespe, maar met de mare
dat vader dood was en dat moeder gevraagd had dat
ik zou willen de schrijne maken en hij gaf mij de mate.
Op een avond trokken ik en mijn zoon Pee met de
kiste tewege naar 't hof, maar aan de hofbalie gekomen zagen wij van boven op de balie de boer zitten, alsof 't ware ons af te wachten.
lk kon geen woord uitbrengen en 't was de boer die
ons eerst aansprak : « Als 't voor mij is dat ge komt
is 't goed, ik zal maken dat ge niet moet wachten. »
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Hoe wij op het hof geraakt zijn weet ik zelve niet
meer, maar ik weet nog dat de boerinne opendeed
en zonder een woord te spreken ons in de kamer
liet waar de boer afgeleid op zijn bedde lag.
Na een kruisgebed hebben wij hem geschrijnd en,
zoals de boerinne ons vroeg, hebben wij de kist met
twaalf tweeduimvijzen gesloten. En 's anderendaags
werd de boer begraven.
Dat is de eerste en de laatste keer geweest van mijn
A. B. Stavele
leven dat ik dat heb tegengekomen.
GEZELLE'S DOOPNAAM.
Op de vraag gesteld in Biekorf boven, blz. 19.
Betreffende de herkomst van de familie Arents en andere
Guido's in deze familie kan ik verzekeren dat de eerste
Guido Arents de zoon van Leonard was. De familie is een
oude Brugse familie, niet herkomstig uit het Brabantse. De
eerste gekende Arents is Baudouin, gehuwd in 1613.
GUIDO ARENTS, zoon van Leonard (19 Aug. 1708-2 Juni
1773), kreeg zijn voornaam van zijn oom en peter GUIDO
MOENTACK, kanunnik van de St. Donaaskerk te Brugge. Guido
Moentack (t 1766) was zoon van Pieter en Anne-Marie Frans,
en broeder van Caroline-Thérèse Moentack, de echtgenote
van Leonard Arents en moeder van Guido.
De familie Arents heeft sedertdien deze voornaam steeds
in eer gehouden. Nu heb ik nog een kleinzoon GUIDO, geboren 22 Febr. 1946, zoon van mijn zoon Alin.
Baron Janssens de Bisthoven
TROUWDICHT 1801. — Wie kan nadere gegevens mededelen
over de inhoud van het volgende gelegenheidsstuk gedrukt
te Brugge bij de Weduwe van Praet en zoon : « Den bouw
der liefde opgetimmerd, verbeeld in den deugdzaemen jongeling sieur Antonius Bauwens en Mary Casteleyn, te saemen
tredende in den egten staet van het houwelyk, binnen Rousselaere, den 2 july 1801 D. Het moet een druk in-4 zijn, van
een viertal bladen. Bevat het dichtstuk toespelingen op de
tijdsomstandigheden ? E. N.
De laatste overlevende
LAATSTE KANUNNIK VAN TORHOUT.
van het in 1797 afgeschafte St. Pieterskapittel was Lambertus
Mailliez, een Brusselaar. Hij overleed 12 J an. 1836, in zijn 82e jaar,
te Dadizele waar hij sedert 1803 onderpastoor was.
L. C.
-
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DE LETTERKUNDIGE BUNDEL « WERK »
naar de briefwisseling van Karel van de Woestijne met
Victor de Meyere. — 1897-1899.
In 1899 verscheen bij de firma J.-E. Buschmann,
drukker-uitgever te Antwerpen, keurig en puikfijn ge
drukt — zoals trouwens ieder uitgave van deze drukkerij
— : WERK VAN STIJN STREUVELS && VICTOR DE MEYERE &&
KAREL VAN DE WOESTYNE && VERSIERD DOOR JUUL DE
PRAETERE ; 22 bij 18 cm ; 128 blz. gedrukt in rost-zwarte
inkt. De oplage was beperkt tot 150 exemplaren.
Het boek bevat :
Stijn Streuvels : Lente, blz. 3 a 46.
Victor de Meyere : Gunlaug en Helga, blz. 52 à 115
(drama opgedragen « Aan mijn vriend Karel van de
Woestijne »).
Karel van de Woestijne : Kronos, (fragment), blz. 119-128.
De voorlaatste pagina vermeldt :
« Van Stijn Streuvels is verschenen : Lentelenen, gebonden in pergamenten omslag, gedrukt op handpers
en versierd door Juul de Praetere, Korte Kalverstraat,
1, Gent. Nog 20 exemplaren verkrijgbaar 10, — fr. Van
V. de Meyere is verschenen :

Een bundel verzen,

te

Antwerpen in den Nederl. Boekhandel, 1894, nog 10
exemplaren verkrijgbaar 3,50 fr. Gunlaug en Helga, een
drama in verzen, te Antwerpen bij J. E. Buschmann. »
Op de laatste pagina, en eveneens op de rugzijde
van de kaft, staat het gekend drukkersmerk van de
firma Buschmann, dat door Juul de Praetere getekend
werd.
In zijn boek « Avelghem » (blz. 294 e. v.) verhaalt
Stijn Streuvels op de volgende wijze het ontstaan van
Werk.
Ik was toen al meer met Karel van de Woestijne in be.
trek, die Jules de Praetere had ontdekt, een jonge teekenaar, waarvan Karel wonderen wist te vertellen en volgens
hem, een groot kunstenaar moest worden. Die twee zijn me
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hadden een plan ! Karel deed me 't voorstel samen met
hem en Victor Demeyere een boek uit te geven onder den
titel : « Werk van .... ». Karel zou een episch gedicht schrijven, ik een groote novelle, Victor Demeyere een drama in
verzen en Jules Depraetere de graphische schikkingen en
versiersels verzorgen en aanbrengen. Het boek zou gedrukt
en uitgegeven worden bij Buschmann te Antwerpen en nog
wel op oud-Hollandsch getint papier met artistiek omslag.
Daar ging ik natuurlijk op in... en beschouwde zoo iets
als een buitenkans, want de bibliofiel was toen reeds in mii
« veerdig geworden », en mijn product in luxe uitgaaf te zien
verschijnen was mijn hoogste wensch en begeerte.... »
Verder verhaalt Streuvels hoe « Lente » (de groote novelle,
die hij voor « Werk » schreef), ontstond en geschreven werd....
« Ik was natuurlijk de eerste gereed met mijn bijdrage
voor onze uitgave « Werk van.... ». Daarna is een heele tijd
voorbijgegaan met briefwisseling tusschen Karel, De Meyere
en mij, met niets dan uitvluchten, aangehaalde redenen om
de vertraging te motiveren (af te leggen examen, ziekte enz.)
en beloften met vastgestelden datum waarop Karel met Kronos en De Meyere met zijn Gunlaug en Elga zouden gereed•
komen. Het bleef echter aanslepen met altijd nieuwe uitgezochte redens, -- nu werd de oorzaak op De Praetere geschoven, die zoogezegd op zich liet wachten met de versiering
en de aanvangletters.... Eindelijk is De Meyere toch klaar
gerocht en omdat Karel het niet langer meer uitstellen dorst,
is hij toen afgekomen met zijn Kronos — een fragment van
een tiental bladzijden. En de uitgaaf « Werk van.... » is eerst
verschenen in 1899. (1)
1) De bundel WERK werd ontworpen in Augustus 1897, Streuvels
heeft zijn « Lente » aan VdWoestijne toegezegd in September, met
het gevolg dat De Bom zeer verstoord was op VdWoestijne, die sedert 1896 medewerkte aan Van Nu en Straks (Nieuwe Reeks). De
Bom zag in de ontworpen bundel een soort dissidentie. Einde November heeft Streuvels zijn « Lente », bestemd voor WERK, opgezonden naar VdWoestijne te Gent. Omstreeks 10 Februari 1898 was
het eerste vel van WERK door Buschmann definitief afgedrukt. WERK
zou in drie delen verschijnen. Men was echter niet tevreden met de
voorwaarden en de werkwijze van Buschmann, en Julius De Praetere
te Gent zou de delen II en III drukken op eigen handpers. Zover
stonden de zaken einde Maart 1898. — Over het ontwerp van J. de
Praetere voor de titel van WERK, zie de plaat blz. 43 en de nota blz. 64.
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In verscheidene van de circa 150 brieven door Karel
van de Woestijne aan Victor de Meyere geschreven en
thans met veel piëteit door Mevrouw de Meyere bewaard, is er sprake van Werk en de soms eigenaardige toekomstplannen gesmeed in verband met het
uitgeven van deze bundel. Op enkele uitzonderingen
na is geen enkel van deze brieven gedateerd. (1)
In een ervan, die als enige tijdaanwijzing draagt « Donderdag, 12 u. 's nachts », vertelt Karel zijn reis met
Juul de Praetere naar Avelgem.
lk ben gisteren met Jules bij Streuvels geweest en 't was
een genoegelijke reis. Streuvels heeft een prachtige boekerij
en al de kunsttijdschriften met reproducties naar schilderijen
bezit hij.
Zoo wij nog mochten twijfelen of wij zijn vrienden waren,
nu hebben wij dat recht niet meer.
lk heb er dit bewijs van. Hij
vertelde mij dat H. Verriest een zeer merkwaardige en zeer
zeldzame photographic of liever Dagueréotype van G. Gezelle
op 30jarigen leeftijd heeft, waarvan maar één enkel exemplaar bestaat. « Nu », zei hij, « zou die zeer goed doen in
de uitgaaf « Werk » voor N r 11. b. v. met een vijftigtal ge.
dichten van Gezelle en een modern portret : 't zij photographic, 't zij door de Praetere geteekend. Dat zou aan
Werk » niet alleen een reeks abonnenten bijwerven....

Maar gij zult U moeten haasten als ge die wilt hebben,want
Vermeylen zit er ook achter voor « Van Nu & Straks ». Dus
ware 't best dat de Meyer of gij, van de Woest. eens zoo
spoedig mogelijk aan H. Verriest schreeft, om hem toelating
te vragen een cliché te mogen maken van die Dagueréotype
en hem tevens te spreken over de meewerking van Gezelle.
Voor 't geen Gezelle's meêwerking zelf aangaat, daarom zal
't goed zijn te wachten tot na 't verschijnen van Boek I.
Maar hij zal niet weigeren, denk ik, H. Verriest ook niet,
maar ge zult U moeten haasten. Eenmaal dat het aangevraagd is, zal ik wel een beetje aan de karre steken. »
Ge ziet, dat is zeer vriendelijk van Streuvels. Nu laat ik U

1) Deze briefwisseling bleef tot op heden volledig onuitgegeven.
Prof. Dr. P. Minderaa heeft deze merkwaardige correspondentie niet
kunnen inzien bij de bewerking van zijn grondige en uitvoerige
studie : Karel van de Woestijne, zijn leven en werken, Arnhem 1942.
(Dit eerste en tot nu toe enig gebleven deel loopt tot 1914).
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met den vereerenden last aan Verriest te schrijven ; om twee
redenen moet gij het doen, 1° gij kunt dat beter, 2° gij hebt
meer autoriteit. Gij zult het dus spoedie doen, nietwaar ?
Eenmaal dat het gedaan is verwittigen wij dan S', reuvels,
opdat' hij « aan de karre steke ».
Ge ziet dat het toch voor iets goed is, eens naar Avelghem
te gaan !... Nog dit : Streuvels bakt excellent brood. Jules
en ik hebben er elk een meê naar Gent gebracht : een groot
blinkend eierebrood, die zoo goed rieken en waarvoor men
God dankt en blij is als men er van bijt.
Ik ontving antwoord van Streuvels en van Toussaint. Van
de eerste een goede brief, eenvoudig en lief, gelijk hij er
alleen schrijven kan. Het staat vast dat hij meewerkt. Hoewel
hij nog niets vast belooft, ben ik zeker dat ik van hem zijn
kleine roman « Van Lente » of zijn drama « Opkoper » zal
hebben. Hij zegt zeer kontent te zijn de zoetgesternde zanger
Zeger De Meyere te hebben leeren kennen... In allen gevalle : we staan voor een heerlijke baan en met den steun
die we nu hebben, kunnen we heerlijk werk in Vlaanderen
maken Nu moeten we maar zien, dat we zelf zeer sterk werk
leveren. Dat is voornamelijk voor mij zelf.... »

In een ander brief vertelt VdW. dat hij een missive
ontving van Streuvels, wiens vader op sterven ligt. De
brief moet dus van half-Juli 1897 dateren, gezien Streuvels'
vader, naar we lezen in zijn « Avelghem », blz. 293...
« in allen eenvoud begraven werd den 24sten Juli 1897 ».
In deze brief wordt — misschien voor de zoveelste maal
— een denkbeeldige makette gemaakt van het boek.
« Voor nr. I krijgen wij zijn « Lente », die hij zelf zeer goed
vindt. Het zal ongeveer 50 blz. druk beslaan. Zodat we van
nu af nr. I vollediglijk aldus kunnen vaststellen :
De Meyere : Brangeen
50 blz.
Streuvels : Van Lente
50 blz.
Ontrop : Verzen
10 blz.
v. d. W. : Kronos
30 blz.
Minne : twee platen
4 blz.
Jules : 2 platen
4 blz.

148 blz.
met titels, faux-titres enz. ± 160 blz. dus. »
Nu eens handelt VdW. over het formaat en de lettertype.
«

.... De Praetere zal ook een ontwerp van ornementeering

Versiering

voor

het titelblad ontworpen door JULlUS DE PRAETERE.
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— zeer, zeer eenvoudig, maar echt Vlaamsch en heel serieus
— maken. In die ornamenteering en in 't prospectus zelf
moet men reeds gansch het werk kunnen zien. Daartoe moeten we ons allen « omstrengen D.
Dan gaat het over de inkt en de prospectussen :
.... de inkt mag geen sepia zijn, maar wel ros zwart.... ».
« Voor 't geen de inschrijvers aangaat, we komen zeker tot
ons getal van 150. Streuvels is ook van dat gevoelen. Gij
plaatst er minstens 50, wij in Gent minstens 25, Streuvels,
10. Dit in alle zekerheid. We zouden nu moeten de inschrijvingslijsten hebben van Vlaamsche School en van « Van Nu
en Straks ». Daar is veel uit te putten. »

In een paar andere brieven is er sprake van het
prospectus voor Werk I en reeds maakt VdW. toekomstdromen voor een volgend deel I
« 't Prospektus blijft nog alleen een zaak van vorm. Ik zend
U morgen een nieuwe samenstelling, die ik zal schrijven
gedurende de les van Grieksch :
Die goeë goe gedachten
Die komen binst die lesse mij.
Het eerste gedeelte van Kronos is gansch af. Ik geloof dat

het goed is. Als ik tijd vind (die is schaarsch, hoor) zend ik

U toekomende week een afschrift tot beoordeeling.
Ik voorzie dat ik voor nr. II zal klaar zijn met 1° Medea
en 2° Zangen om de Lente (een 20tal gedichten, eerste gedeelte van het Gedicht om het Jaar). »
Alvast éénmaal is er in deze brieven sprake over het betalen van de drukker.
« Voor 't betalen van « Werk » vrees ik niet meer ; de
kosten kunnen niet meer dan 700,— fr. belopen, die we volgens het contract slechts na twee maand moeten betalen. En
in twee maanden kunnen er al eenige exemplaren aan den
man gebracht worden. K. van de W. meent dat hij in Oostvlaanderen « wel tien inschrijvingen » zou hebben, w o. de
Staatsbibliotheek, de « Cercle littéraire », een paar bibliophilen enz... » we zullen natuurlijk ons best doen. »

er

Hoewel de drie medewerkers hun best deden, kwam
één gehele inschrijving binnen op « Werk ». (1)

1) Naar het getuigenis van de Meyere ; zie Minderaa a. w. blz.
249. Ondertussen is de bundel Werk een bibliofilische zeldzaamheid
geworden.
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Maar onze geestdriftige K. van de W. laat zich hier.
door niet afschrikken ; hij gaat maar voort met kastelen
in de lucht te bouwen, voor Werk II, ja Werk III.
Ziehier een staaltje van zijn droom :
« Dat boek (Werk I) zal schoon en kloek zijn. Het zal op
zich zelf staan in de gansche boek-kunst van onzen tijd. Het
wordt op vierkant formaat gedrukt en gebonden in zwijnen
perkament. De omslag zal toegebonden worden met wit leeren riempjes. Enfin staat reeds heel vast en zal reeds over
een paar maanden (ultimo einde Juli) klaar wezen. Dan zouden
we moeten den tekst klaar hebben voor Boek 11 van « Werk ».
We zullen hebben uw « Dage », iets uit het « Zonneboek »
van Streuvels. Zangen van mij. Wat nog ? Streuvels zegt dat
we best doen aan Gezelle niets te vragen, de man is ziek.
Direkt na boek 11 drukt Jules een anthologie van Gezelle's
werk, door deze zelf samengesteld. Ik heb reeds gedacht aan
een voorrede door Hugo Verriest, die het domme artikel van
de Mont (1) omver zal slaan...
Boek Ill zal daartusschen komen, met, hoop ik, een drama
van U (dat zal kunnen niet waar ?) en een kleire roman van
mij, waaraan ik deze week begon te schrijven : « Het leven
van Nebo, dichter ». Het zal zijn de eenvoudige geschiedenis
van een man die geboren wordt, leeft, gevoelt en sterft --en 't zal misschien een autobiographic zijn. »

Bij de voorbereiding van Werk I deelt VdW. het
goede nieuws mede dat hij « Lente » van Streuvels heeft
ontvangen en dat het een prachtig werk is. Ziehier

hoe hij zich daarover uitlaat. De brief, gedateerd « Maandag, zeer laat », moet van einde November 1897 zijn.
«

Ik heb van morgen Streuvels' Lente ontvangen. 't 1s

absoluut prachtig. We hebben niets gelijk dit in 't Nederlandsch.

lk overdrijf niet. lk zoek in mijn herinnering en vind niets.
't Is quasi meesterwerk. Dat zal opgang maken in Vlaanderen. Dat is zoo geleefd, dat Jules en ik bijna geweend
hebben. Het hart klopt warm als men zoo iets leest. Ik heb
het tweemaal gelezen en vind bijna geen vlekje. Dat is een
stuk vanVlaanderen en Vlaams leven, integraal met ons
volk. En daarbij is 't diep psychologisch. Enfin, ge zult het
lezen. »
1) Doelt op P. de Mont's artikel over Gezelle in De Gids, Augustus 1897.
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In volgende brieven smeedt VdW. allerhande soms
zeer uiteenlopende plannen voor het samenstellen
van de bundels Werk II en III. Alles is echter bij
vrome plannen en droombeelden gebleven. Het loont
toch wel even de moeite we vinden er een jeugdige,
nog gaaf-gezonde en dynamische Van de Woestijne
in terug — één van deze projecten, aan de hand van
uittreksels uit deze brieven, kenbaar te maken.
Zo is er in een van deze brieven sprake dat VdW.
en Juul de Praetere op 30 Juli (1899 ?) naar Boom
zouden overkomen om er met de Meyere besprekingen
te voeren over hun gezamenlijk toekomstplan.
Zou Werk gereed zijn tegen mijn komst ? vraagt VdW.
Dan zouden we seffens nr. 2 vaststellen. Boek 11 zou
bevatten :
1° 75 blz. verzen van V. de M. (Prometheus ?)
2° een verhaal van K. van de W. « Christoforus », 50 blz.
3° 10 blz. verzen van Ontrop.
4° 10 blz. verzen van Thys, samen 140 a 150 blz. »
Van de bijdrage van V. de M. en K. van de W. zouden
een 50 tal separaat afdrukken worden gemaakt.
Indien geen tekst genoeg gevonden wordt voor de 144
blz. dan zou K. van de W. nog een ± 10 blz. Erotieke zangen publiceren.
Bij het verschijnen van Boekdeel I zou een strooibiljet
rondgestuurd worden, met mededeling wat Boek II zal
bevatten....
Mijn Christoforus zal af zijn tegen 't einde der maand.
Dan zal ik, denk ik, eens naar Boom komen om het U voor
te leggen. maar niet in het bijzijn van dames, want er komt
een passage in die shocking is....
Een andere droom deelt VdW. mede. « lk ben verleden
Vrijdag weer tot Maandag laatst in Brugge geweest ; eerst
voor mijn groot opstel in de XXe eeuw en dan ook voor
mijn eigen genot dier wonderlijke schilders, die me aanleiding geven tot een « Esthetische geschiedenis der Vlaamsche
primitieven... »

Met de bedoeling Werk II uit te geven, zouden VdW.
en de Praetere een handpers kopen, ja de utopische
plannen gaan zo ver, dat dit Gentse tweespan het in
de kop steekt zelf een eigen stel lettertypes te laten
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gieten... « Wij zouden wel zelf een letter willen gieten,
die ons eigendom zou zijn, maar dat zou 20.000.— fr.
zegge twintig duizend, kosten ! »
Op al die voorstellen en mooie plannen heeft de
misschien ietwat nuchter en zakelijker aangelegde Victor
de Meyere niet al te regelmatig gereageerd, want in
een van deze brieven zegt VdW. iets ontmoedigd
omdat hij geen antwoord krijgt : (< Victor de Meyere of
de man die vergeet brieven te schrijven. »
Eindelijk na veel palabers en allerhande moeilijkheden, zowel van materiele als van practische aard te
hebben overwonnen, is deel I van « Werk » verschenen.
Van de velerhande plannen voor Boek II en III is
er niets in huis gekomen. De wegen van K. van de
Woestijne en V. de Meyere zijn met de tijd uiteengelopen. De eerste bleef het pad van de dichtkunst
bewandelen, terwijl de tweede zich weldra geheel op
de studie van de volkskunde toelegde. En Streuvels —
der dritte im Bunde -- ging, na Werk I, meer dan ooit
zijn eigen weg.
MTS. VAN COPPENOLLE

EEN STATISTIEK

VAN HET ANALPHABETISME

IN VEURNE-AMBACHT, IN 1709

In de tweede helft van de zeventiende eeuw, was,
op de buiten, het lager onderwijs bijna gans verdwenen. « In de landelijke parochiën, schrijft Pirenne,
kan, ter uitzondering van den heer, den pastoor, den
baljuw en hier en daar een officier van justitie, niemand lezen of schrijven. » Het verwonderde ons dan
ook niet in de volkstelling van 1697, voor gans VeurneAmbacht, slechts zeven schoolmeesters vermeld te
vinden. (2) Een onderzoek omtrent de verspreiding
1) Fl. Pirenne, Geschiedenis van Relgië, vertaald door R.
Del becq , V (Gent, 1929) p. 74.
2) D. Dalle, De Volkstelling van 1697 in Veurne - Ambacht
en de evolutie van het Veurnse bevolkingscijfer in de xvile
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van het analphabetisme in Veurne-Ambacht, in 1709,
geeft ons echter een andere kijk op de werkelijke
toestand.
De statistiek van het analphabetisme levert velerlei
moeilijkheden op. De gegevens hebben dikwijls slechts
betrekking op een bepaalde leeftijdsklasse — bvb.
de gegevens verzameld naar aanleiding van het oproepen van recruten of bij huwelijksvoltrekkingen —
en vertonen zodoende een iets te gunstig beeld, ter
wijl van de andere kant, tegenover de bij volkstellingen
gewonnen resultaten, er rekening dient gehouden te
worden met de maatstaf door de tellers aangelegd.
Als prestatieproef voor ons onderzoek namen we het
al dan niet kunnen schrijven van de naam.
De gegevens van ons onderzoek steunen op de registers van aangifte van graan, aangelegd, in Mei
1709, naar aanleiding van de hongersnood van dit
jaar. De aangiften werden geboekt door speciaal daartoe aangestelde commissarissen en ondertekend door
de declarant of — indien deze niet kon schrijven
van zijn « mark » voorzien.
De registers van 31 dorpen van de kasselrij Veurne,
hetzij 949 aangiften, zijn bewaard gebleven. (1)
Steunend op het bevolkingscijfer van deze dorpen,
in 1688 en in 1697, en op het verloop van de geboortecurve tussen 1688 en 1709, (2) mogen we aanvaarden, dat deze 949 gezinshoofden ± 30 0/0 van het totaal
aantal huisgezinnen vertegenwoordigen. 65,2 °/. van
de declaranten kunnen schrijven. Gro eperen we hen
volgens het geslacht — 8 V. zijn vrouwen — dan bekomen we 68,8 °/,, mannelijke en 24,7 V. vrouwelijke
alphabeten :
eeuw. (Hand. Emulation Brugge, dl xc, 1953, p. 97-130 en
dl xct. 1954, p. 18 54) dl. xci, p. 39, nota 5.
1) S. A. V., bundel 1169. De kasselrij telde 40 dorpen.
2) De gegevens omtrent het bevolkingscijfer zijn deels ontleend aan onze hierboven genoemde studie, deels nog onuitgegeven.
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Gemeente

I

Mannen

Vrouwen

Tot.

kunnen kunnen niet kunnen kunnen niet
schrijven ( schrijven I schrijven
schrijven

Adinkerke
Bewesterpoort
Alveringem
Avekapelle
Beveren
Buiskamp
Eggewaartskap.
Gyverinkhove
Hoogstade
Houtem
lzenberge
Kaaskerke
Koksijde
Lampernisse
Leisele
Lo (dorp)
Oeren
Oostduinkerke
Oudekapelle
Pollinkhove
Ramskapelle
Reninge-Noord
St Joris
St Rijkers
Steenkerke
Stuivekenskerke
Veurne-BOP
Vinkem
Wulpen-Boitsh.
Wulveringem

Zoetenaaie
0/0

45

31

1

5

82

42
15
26
16
16
16
18
37
23
11
11
23
35
32

17
8
17
6
2
4
6

5

lI

25

2

75
25
44
24
19
22
25
68
31
19
21

7
6
8
7
19
9

6

6

12
7
46
24
3
5
17
24
4
15
15

8
18
11
3
2
5
9
2
7
11

2

1
2

^
30
3

1
1
4

3

'

272
31,2

5
5

1
2
3

6

12

1
600

1

--

26
29

68,8

2
1
2

2
19
24,7

4
1

58
41
13
24
7
72
40
6
7
22
34
6
24
29
36
44
1

58
949
75,3 j

Voor achttien dorpen (1) vermeldt het formulier van
aangifte, benevens de hoeveelheid graan in het bezit
van de declarant, eveneens de grootte van het bedrijf.
Steunend op deze laatste gegevens, kunnen we 612/683,
d. i. ± 90 0/. van de aangevers, als landbouwers be.
schouwen.
1) Adinkerke, Alveringem, Beveren, Bewesterpoort, Buiskamp, Eggewaartskapelle, Gyverinkhove, Hoogstade, Houtem,
Izenberge, Koksijde, Leisele, Oeren, Pollinkhove, Steenkerke,

St Rijkers, Vinkem, Wulveringem.
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Schakelen we de grootte van het bedrijf in onze statistiek, dan blijkt duidelijk, dat er een verband bestaat
tussen de verspreiding van het (an)alphabetisme en de
sociale rang waartoe de bevolking behoort :
Mannen
Vrouwen
kunnen
kunnen niet
kunnen
kunnen niet
schrijven
schrijven
schrijven
schrijven
0/ 0
aant.
aant.
aant.
°/0
0/0
aant.
U/0
—
2
107 78,1
30 21,9
80,0
20,0
Groot bedrijf
243 64,5
9
134 35,5 (
26,5
73,5
25
Middelm. bedr.
1
26 51,0
25 49,0
66,7
Klein bedrijf
33,3
2
376 66,5
189 33,5
12
25,5
74,5
Totaal
35

LANDBOUWERS
(1)

--- 8

Niet-landbouw
Alg. totaal

48 76,2

15

23,8

4

50,0

4

50,0

67,5

204

32,5

16

29,1

39

70,9

424

Bij de mannelijke landbouwbevolking stijgt het aantal
analphabeten in evenredigheid met de kleiner wordende
bedrijven. Bij de vrouwclijke landbouwbevolking is deze
verhouding omgekeerd evenredig. Voor deze laatste
groep zijn de gegevens echter al te schaars om er
een regel uit af te leiden.
Slechts 23,8 0/0 van de mannelijke niet-landbouwbevolking is analphabeet. We dienen er nochtans rekening mede te houden, dat alleen een klein °/o van de niet-landbouwbevolking in onze statistiek betrokken werd. Aangezien de aard van ons statistisch materiaal is het duidelijk
dat deze niet-landbouwers over 't algemeen tot de meer
begoede klassen behoren (o. a. priesters en ambtenaren).
In de dertien dorpen waarvoor we de oppervlakte
van de uitbating niet kennen, tellen we :
Mannen
kunnen
schrijven
aant,

0/.

176 I 72,1

Vrouwen

kunnen niet
schrijven
aant.

°IO

68 I 27,9

kunnen
schrijven

kunnen niet
schrijven

aant.

0/ 0

aant.

0/ 0

3

13,6

19

86,4

1) Grootbedrijf : + 20 Ha ; Middelmatig bedrijf : 5
Kleinbedrijf : 1 a 5 Ha.

a 20 Ha ;
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Deze cijfers hebben betrekking op dezelfde bevolkingsgroep als de gegevens van de hierboven besproken dorpen.
In 1697 vertegenwoordigde de landbouwbevolking 44 °/°
van de totale bevolking van de kasselrij ; 3,9 °/° van
de bevolking behoorde tot de groep ambtenaren. (1)
Tussen 1697 en 1709 nam de bevolking van de kasselrij
toe. We nemen aan dat het aantal niet-landbouwers
in sterkere mate vermeerderde dan het aantal landbouwers. We menen nochtans niet ver van de werkelijkheid verwijderd te blijven als we in laatstgenoemd
jaar ± 45 °/0 van de totale bevolking van de kasselrij
tot de groepen « landbouw » en « ambten » rekenen.
De ouderdom van de declaranten kennen we niet.
In aanmerking genomen dat deze « gezinshoofden »
zijn, mogen we evenwel aannemen dat alle leeftijdsklassen boven de twintig jaar, in onze statistiek vertegenwoordigd zijn. Bovenstaande statistische gegevens
laten ons dan ook toe te besluiten dat ± 68 ./.van de mannen en ± 24 °/o van de vrouwen van de in de aangiften
vermelde bevolkingsgroepen kunnen schrijven. Deze percenten komen overeen met ± 39 ° f ) van de mannelijke- en
± 11 °/° van de vrouwelijke bevolking van de kasselrij.
Het aantal alphabeten in de andere bevolkingsgroepen ontsnapt ons.
Bovenstaande gegevens zijn o. i. valdoende om tot
het bestaan van een georganiseerd lager onderwijs, in
Veurne-Ambacht, te besluiten. Het was — in aanmerking genomen, het gering aantal schoolmeesters vermeld in de volkstelling van 1697 — hoogst waarschjnlijk de koster, die beide functies cumuleerde. (2)
D. DALLE
Veuine
I) D. Dalle a. w., dl. xc, p. 118-119.
2) Uit recente publicaties blijkt dat, vanaf de XVIIe eeuw,
een tendens bestond op het platteland een georganiseerd onder.
wijs te verstrekken. Meestal werd de koster met de functie van
schoolmeester belast. Cfr R. L. Plancke, Paedagogica Belgica
Gent, 1952, 11 (1951), p. 87.
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1774
Een gelukkig toeval bracht ons in het bezit van het
stuk uit 1774 waarvan de tekst hier medegedeeld
wordt. Het document, stammend uit het archief van de
abdij Ter Duinen, was bij verwanten van Guido Gezelle
bewaard. (1) Men weet dat de vader van Guido hovenier en boomkweker was. En de abten van Ter Duinen hadden zich, in de 18e eeuw, ook met de ontginning en bebossing bezig te houden. Juist omstreeks
1774 horen we Pieter Roels, pachter van Papinglo,
zijn eigenaar (het « bisdom » van Gent) mededelen :
« .... men kan altijd raad vragen aan de prelaat van de
abdij Ter Duinen, die zeer bevoegd is in het ontginnen, want hij heeft al veel ondervinding opgedaan op
zijn heide te Burkel. » (2)
De jaren 1770 zijn gekenmerkt door een grote activiteit
op het gebied van de land- en bosbouw. De Staten van
Brabant namen hier een initiatief dat uitliep op de ordonnantie van 25 Juni 1772 betreffende de ontginning van
heide en onvruchtbare gronden. (3) De Keizerlijke en Koninklijke Academie van Brussel schreef prijsvragen over
dat onderwerp uit en bekroonde in 1774 de verhandeling
van Franciscus De Coster over het breken en vruchtbaar maken van gronden. In oude hofsteden — op de
de zolders ! -- zal men soms nog een Vlaamse uitgave
van De Coster's werk ontmoeten, naast het Vertoog
over het uitgeven van vage gronden (na 1771) door Van
1) De tekst wordt medegedeeld volgens de twee losse bladeren uit het archief van Ter Duinen ; van dit origineel bezit ik
ook een copie van copie door mijn grootvader.
2) G. De Smet en D. Verstraete. De Proosdij van Papinglo
te Maldegem-Kleit, blz. 49 (Maldegem 1951). — Bedoeld is
Robert van Severen, abt van Ter Duinen 1748-92.
3) Ontleding van deze ordonnantie bij Goblet d'Alviella,
Histoire des Bois et Forêts de Belgique iv, 167-170 (Brussel
1930).
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Huern en het werkje van Thierrat : Ware beginselen van
vruchtbaarheid der aarde. Dit laatste is waarschijnlijk een
Hollands werkje, een overdruk (of tweede druk ?) uit
« Letteroefeningen des jaers 1767 », volgens een hand
schriftelijke nota op de omslag van mijn exemplaar.
De grote heren — kasteelheren en prelaten — zullen
ongetwijfeld het grote werk van Baron de Poederlé —
in
Manuel de l'arbcriste et du forestier belgique (1772) —
handen hebben gehad. Men denke aan de ontginning
van het Veld (St. Andries), beschreven door Ridder
Stanislas van Outryve d'Ydewalle.
Na de Franse tijd was bij ons Pierre Bortier van
Diksmuide zeer actief ; zijn brochure : Boisement du Littoral et des Dunes de la Flandre kende een derde uitgave
in 1874. Een zeldzaamheid is de kleine brochure van
de verdienstelijke P. Lansens van Koekelare : Eenige
wenken om de noodlottige ontvolking vaa het platteland tegen
te houden. Dit boekje werd gedrukt in 1876, bij Cornille-

Parmentier te Torhout, op slechts 12 exemplaren. Te
« Berg-op-Zoom », gehucht van Torhout, was de algemene landbouwschool gevestigd die weldra de magere gronden van ons Westvlaamse Houtland zou verlaten voor de weelderige streek van Gemblours. Meteen
ging ons hier het studiecentrum voor ontginning verloren. Aan dit instituut was de vader van Karel de
Gheldere leraar. En hiermee raken we in de generatie
van Guido Gezelle, wiens vader boomkweker was en
beplantingen uitvoerde in de duinen. Hij woonde op
dezelfde parochie van St. Anna te Brugge, waar de
nicht van de laastste monnik van Ter Duinen, Nicolaas De Roover, rentenierde. Daar zal vader Gezelle
het hier medegedeelde stuk hebben afgeschreven, dat
opnieuw door mijn grootvader gecopieerd werd.
A. LOWYCK
MANIERE OM VAN VELT BOSCH TE MAECKEN. 1774.

1. Men moet het velt dunne afploeghen ende alsoo 1 jaer
ofte meer laeten ligghen om den rus te laeten rotten, als dan
moet dit velt cruysen ofte teirlinghen, voorders met een yseren

eeghde tot lant brenghen.
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2. Moet men dit lant, soo bereit synde, behoorlick messchen, de bleeckers asschen is ordineirlick het beste mesch.
Men moet op ider gemet leggen 4 mudde ofte 196 brughsche vaeten. Dan can men daer in dit lant rogghe sayen, daer
naer twee mael bouquet sonder ander mesch ofte vette bij
te doen.
3. Dryemael gesaeijt sijnde moet dit lant gedieptgront worden tenminsten ter diepte van 17 duyrn.
4. Dit lant moet geleyt worden in cingels breet 2 roeden,
lanck 25 roeden, de graghten moet dan boven wyt zijn 4 voeten, diep 2 1/2 voeten, in den groot breet 2 voeten.
5. t' Lant soo, als geseyt is, geprepareert synde, moet
men beplanten soo volght. Op ider cinghel ofte sarck 7 reken als men eisen bosch plant moghen de planten in de
reken 3 voet van elkanderen staen soo dat op ider reke sullen staen 116 planten. Op ider singhel 7 reken maeken 812
planten, comt par gemet bestaende in 6 cinghels 4872 plant
nemaer als men eijken, ofte eijken met bercken bosch moet
planten, moghe de stecken ofte planten, die overhands moeten geplant worden, maer 2 1/4 van elcanderen staen, soo
dat op een gemet bestaende in 6 cinghels ofte sarcken moeten geplant worden 6510 planten ofte stecken.
Nota als men de stecken ofte planten maer 2 voeten van
de anderen plant en 7 recken op een cinghel, sullen op een
gemet moeten geplant worden 7350 planten. Voorders om
den grondt te bedeeken magh men tusschen ider reke
stellen een val ofte tusschenreke van berck of te eijken te
weten cleyne om de bercken 2 jaer ende eyken 4 ofte
meer jaeren aen te quecken en daer naer verplanten.
MANIERE OM NIEUWE BOSSCHEN TE PLANTEN.
Alvooren men moet het land wercken, in sarcken breet 2
Roeden, lanck 24 Roeden waer 't eynde met (men ?) plant
eene dreve breet 4 R. Op ieder singel ofte sarck moet men
planten neghen reken stecken, 2 1/2 voet van elcanderen in
de streckende reke ; plant men de stecken ofte planten, 2
voeten van elcanderen, soo dat op ider reke sullen staen
.... 168 planten, op ider sarck ofte singel sullen staen 1512 en
op ider gemet (ses singels ofte sarcken Berekent voor een
gemet) sullen staen 9072 planten.
168 op ieder gemet 9072.
Par reke
1512 op ieder gemet 9450.
Par singel
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DE OPGRAVINGEN OP DE « VROUWENHILLEWAL »
TE WERKEN
Op 14 October 1954 werd door de gemeentewerkman A.
Seys, met toestemming van dhr Burgemeester, en in aanwezigheid van E. H. Pastoor R. Deleersnyder, Ere-gemeente-

secretaris B. Slembrouck en Ing. G. T'Jonck, een put gemaakt
op de « Vrouwenhillewal » te Werken, met het doel de aanleg, de opbouw en de ouderdom van voormelde mote vast te
stellen.
Door dezelfde werd onlangs een zeer belangrijke opgraving
gedaan op de « Hogen Andjoen », een andere welbekende
mote » te Werken. De uitslag van dit onderzoek wees op
een grotere ouderdom van de « Hogen Andjoen » dan algemeen was aangenomen (na de studies van Pastoor Claerhout
in 1898, die er een feodale mote in zag).
Aangezien er op Werken nog andere « moten » voorkomen,
waar bij ons weten nog niet werd gegraven, loonde het o. i.
de moeite daar ook eens een onderzoek te doen. Wij veronderstellen dat de « Vrouwenhillewal », in tegenstelling met de
Hogen Andjoen », nu wel een feodale terp was. Indien dit
zo was, moest zijn opbouw anders zijn en de eventuele voorwerpen die erin voorkwamen jonger.
Die « Vrouwenhillewal » is aan de basis ongeveer 15 m
breed. De hoogte bedraagt ruim 2.5 m. Deze terp is omgeven door een droogliggende gracht van 1.5 m diep. Op
eerste zicht en schatting kan de opgehoogde aarde uit deze
gracht afkomstig zijn.
Hij is gelegen op de linkeroever der Colvebeek, tussen de
Steenstraat (Romeinse diverticulum) en de baan Werken-Ruidenberg, op ongeveer 30 m afstand van een zijtak van voor-

noemde beek. Deze zijtak verloopt in een 4-tal m diep uitgeschuurd dal. De gracht rond de « Vrouwenhillewal » staat
met een kleine greppel in verbinding met het dal der Colvebeek. De ganse terp en de buitenrand van de gracht zijn be
plant met loofbout en struikgewas. Ongeveer in het midden,
boven op de kruin, hebben wij een put gemaakt van omtrent
2 meter vierkant. Signaleeren wij terstond dat geen enkel
voorwerp werd gevonden en dat de opbouw zeer homogeen
was. Meer dan waarschijnlijk was deze terp « inééns » opgehoogd. Onder de dunne donkerbruine (1) bovengrond, be-

1) 7,5 YR 4/4 volgens de internationale gangbare « Munsell Soil
color charts. »
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grond voor. De samenstelling van deze grond, die ongeveer
gelijk bleef over de ganse diepte van de terp, was typisch
dezelfde als van de grond die we in de onmiddellijke nabij ..
heid van de terp vonden, t. t. z. een mengsel van lernig zand
met Ieperse klei. De diepere ondergrond van gans de omtrek
bestaat uit Ieperse klei (Eoceen, Tertiair) ; daarop ligt een
min of meer (± 1 rn) verspoelingslaag (lernig tot kleiig zand)
en ten slotte een dun dek van lemig zand tot zandig leem.
Dit alles door elkaar gemengd geeft dezelfde sarnenstelling
van het materiaal waaruit de e Vrouwenhillewa] » is opge..
bouwde
We stelden bij ons onderzoek vast dat dit materiaal vlak
onder de bovengrond gemakkelijk ",'as om uitdelven en
zeer los, kruimelig tot gekorreld. Vanaf ongeveer 50 cm
diepte ging het delven moeilijker daar de structuur meer blok..
kig was. De kleur van de grond verbleekte geleidelijk naar de
diepte toe en was op 80 cm diepte reeds geel-bruin tot licht
geel-bruin. (2) Ook begon het materiaal er meer gevlekt uit
te zien.
Dezelfde grond, zonder bijmengeling van humus, noch
enige sporen van bewoning, werd gevonden tot op 2.40 m.
waar we op het oud oorspronkelijk oppervlak of oude bovengrond stootten.
Het is duidelijk dat de « Vrouwenhillewal » in één trek werd
opgehoogd en dat er in het bovenste gedeelte een zg. bodemprofiel is ontwikkeld dat door de bodemkundigen als « bruine
bosgrond» wordt gedefinieerd. Dergelijke profielen kunnen
slechts ontstaan wanneer een voedselrijke bodem in gunstige
omstandigheden honderden jaren met bos is bedekt.
Ook uit het oorspronkelijke oppervlak of de oude bovenlaag
waarop de terp was geplaatst, viel nog een en ander te leren.
Het hierin ontwikkelde bodemprofiel was dit van een « Iow
humic gley » uit de Amerikaanse litteratuur. De oude bouw·
voor was dun en bevatte veel houtskoolresten. Hieronder
kwam een grijswitte hard aangetrapte en moeilijk op te spit..
ten fijnzandige laag voor. Deze typische uitgeloogde horizont
rustte op een meer kleiig, sterk roestige en grijsgevlekte laag.
1) 7,5 YR 514 idem.
2) 2,5 Y 6/4 idem.
Over de Vrouwenhillewal wordt gehandeld in « Werken, heemkun ..
dige studie over de Gemeente Werken. door B. Slernbrouck s , die
eerlang zal verschijnen.
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Dergelijke profielontwikkeling is kenmerkend voor zandige
leem- en lemige zandgronden, die een ondoorlatende ondergrond hebben en hierdoor een hele tijd van het jaar nat zijn.
Ze ontstaat, evenals de « bruine bosgronden », onder een bosvegetatie. In de omgeving komt dit profiel nog veelvuldig
voor, maar de bovenste 20 cm zijn meestal dooreengewerkt
door ploegen en andere grondbewerkingen. Waarschijnlijk
heeft men dus de « Vrouwenhillewal » aangelegd in een bos,
op een plaats waar men vooraf de bomen heeft weggekapt
en houtresten heeft verbrand. Men kan aannemen dat hier
alvorens op te hogen eerst enkele tijd werd bewoond. Daar
geen scherven of voorwerpen of sporen van vergravingen
werden waargenomen, kan deze bewoning niet intens zijn
geweest noch langdurig.
De ligging van de terp zelf, evenals het ontbreken van
enige gebruiksvoorwerpen in haar ophoging, komt zeer goed
overeen met deze van veel andere terpen uit de streek door
Pastoor Claerhout enkele tientallen jaren geleden onderzocht
en beschreven als feodaal (Westvleteren, Proven, Krombeke,
Merkem, enz...). De aanleg dateert van ± tussen de jaren 1000
tot 1400. Indien deze terp zelf bewoond is geweest, dan is
het in elk geval niet langdurig geweest. Het ware doel van
zijn vestiging is ons niet bekend en we kunnen er enkel naar
gissen. Bijna zeker is het dat het iets met verdediging te
maken heeft. Zo in dien aard hebben nog vele oude hoeven
een omwalling ter vrijwaring tegen mens en dier.
Daar de opbouw niet in overeenstemming is met deze van
den « Hogen Andjoen », kan onze stelling van andere oorsprong en andere tijd dus gehandhaafd blijven En dat was
het doel dat we ons stelden bij die eerste contactname met
het innerlijke leven van den « Vrouwenhillewal ».
December 1954.
Ir G. T'JONCK, leper.
B. SLEMBROUCK, Werken.

BRUGS GLEIERWERK VAN PULINX
EN COMPAGNIE

in de veiling van 25 October 1764
De « fabryque van gleyerswerck », in 1751 door
Hendrik Pulinx bij het Minnewater opgericht, had een
snelle uitbreiding gekend. De bloei was echter kort ;
financiële moeilijkheden leidden in 176 tot de vorming
van een nieuwe firma « Heyndryck Pulinx en Corn-
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pagnie » die een paar jaar later in de handen van sieur
Pieter de Brauwere is overgegaan. De nieuwe eigenaar,
die de fabricatie nog een tijd zou voortzetten, vond
een aanzienlijke stock aardewerk in het magazijn van
Pulinx. Half October 1764 liet hij de affiche rondzenden en uithangen waarvan de tekst hier als bijlage
volgt. De aangekondigde « Venditie » verwekte een
ware verslagenheid bij de « cooplieden ende wijnkeliers
hun generende met het vercoopen van galeyerswerck ».
De « gemeensaemheydt » van deze handelaars kwam
onmiddellijk bijeen, liet een notariële « oppositie »
tegen de verkoping opstellen en verzocht de stadsregering
om verbod van de aangekondigde venditie. In deze
akte betogen de winkeliers dat de voorgenomen venditie een ramp is voor hun gezin ; dat zij een exclusief
recht van verkoop van gleierwerk uit Brugge en andere
Nederlandse steden bezitten en dat zij, om het « vrijdom » te bekomen, jaarlijks hun « pointinghen » betalen aan het ambacht van de tinnepotgieters ; deken
en eed van dit ambacht dienen dan ook krachtdadig
hun belangen voor te staan. Ook moet het octrooi,

in 1751 door de Keizerin aan Pulinx verleend tot welvaart van de stad, gehandhaafd blijven en de fabriek
moet de vastgestelde termijn (30 jaar) uitdoen. Dit
collectieve optreden van de winkeliers had geen ge
volg. De venditie in het huis rechtover De Kernel ging
door onder grote belangstelling.
De akte van 22 October, opgemaakt door de notarissen De Smet en Latruwe, is eigenhandig ondertekend
door de protesterende handelaars en laat ons aldus
de namen der leden der « gemeensaemheydt » van
de kooplieden en winkeliers in gleierwerk te Brugge
kennen. De namen zijn de volgende :
J. E. Berger. — Carel Denys. — Pieter de Planter. — Joanna
Dewispelaere- — Thresa Faulte. — Sr Melsens (?) — L. Merghelynck. — Joseph Rotse. — Soetens. — Anna Marie Talifre.
— Louis Wouters. — Twee leden tekenen met een merk :
Joanna Denys, huisvrouw van Francois Weynderyckx, en
Anna den Vader.
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had opgevat en dat hij ook veel courante artikelen
heeft geproduceerd. Hij bakte inderdaad een gemiddelde
van 30 ovens per jaar. De inventaris van December
1753 vermeldt een ruime voorraad van vormen en
kokers en geeft, naast een grote verscheidenheid
van fijner werk, een lange lijst van aardewerk « in
bruin » bestaande uit terrines, schotels en potten van
allerlei grootte en slag. (1) A. V.
BIJLAGE.

-

Affiche van de verkoping.

SCHOONE VENDITIE

van een groote partye van allerhande soorten van Gleyerswerck en porceleyne Figuerkens, Geleyersche Schauwen en
Techelkens.
Men laet een ider weten dat men op naest-komenden Donderdag den 25. October 1764 en de volgende daegen publiquelyck met den Stocke aen de meest-biedende sal verkoopen
inden huyse actuelyck ledig staende op den houck van de
Wapenmaeckers-straet regt over de herberge genaemt den
Kernel, eene groote partye Geleyers-werck en Porceleyne
Figuerkens, bestaende uit Blom-potten, Boter-kuypkens, Cornpotiers, Caraffen, Caffe-kannen, Confiteur-potten, Consolen,
Candelaers, Deceiren, Fonteynen, Goubletjes, Inct-potten,
Bier-kannen, Melck-kannekens, Treck-potten, Room-kannekens,
Koel-backen, Refraichissoiren, Lampetten, Limonaede-commen, Mostaert-potten, Fruyt mandekens, Olie-potten, Peperbussen, Suycker-bussen, Chocolat-tassen, saladieren, ouvaele
en ronde Schotels, soo gecontournert als andere, allederande
soorten van Taillioren, Suycker-potten. soo ronde als ouvaele
Terrinnen, met en sonder ciraeten, representerende diversche
Figeuren als haesen, zwyns-coppen, schild-padden, alle soorten van Postey-potten, Pons-bollen, Confoiren, Scheer-beckens, Spuyg-pottjens, Stelsels, Sausse-pannen, Sout-vaeten,
Spoel-commen, Katten en Honden, Papegaeyen, Swaenen,
Endt-vogels, Artichocquen, Asperges-bonden, Versypers, Waterpotten. Wywaeter-vaeten, Apothekers-potten, Zalve-potten,

1) Brugge Stadsarchief. Fonds Ambachten. Gleiermakers.
De affiche is als bewijsstuk gehecht aan de notariële akte
van 22 Oct. --- Over Pulinx zie : Biekorf 55, 1954, 247 en de
voortreffelijke studie van M. Selschotter in Annales Emulation
73, 1930 (vooral blz. 7-9).
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met een partye soo inperfecte als rebute Techelkens, alsmede
eene schoone Partye Porceleyne Figurkens, en Grouppen,
kunstig uyt-gevrogt, en naer de nieuwste gousten, nevens
alderande ciraeten en meinige andere soorten,
Alle welcke Goederen ten dage van de verkoopinge in den
vernoemden Huyse sullen konnen gesien worden.
Tot Brugge, by Joseph Van Pra et, Drucker s' Landts van
den Vryen.

MENGELMAREN
ONZE LIEVE VROUW VAN REMEDIE.

Van de hand van de Vlaming Frans Stroobants uit Buken
(Brab.), die als Trinitariër ongeveer twintig jaar te Rome verbleef en thans prior is van het Sint-Marthaklooster van de
Paters Trinitariërs te Marseille, verscheen einde 1954, naar
aanleiding van het Mariajaar, een boek, getiteld : Notre Dame
du Remède et l'Ordre Trinitaire. (Adres : Sainte Marthe, 3 chemin des Bessons, Marseille 14e). Het werk sluit met een reeks
van 28 afbeeldingen van Maria-beelden, vereerd onder de
aanroeping van 0. L. Vrouw van Remedie Men vindt er
onder meer de voorstelling van het mirakuleus beeld van
O. L. Vrouw van Remedie te Lier, van het geklede beeld
van Mechelen, van Lillois en van de Sint-Gilliskerk te Brugge.
Over de drie-eeuwen-oude verering van O. L. Vrouw van
Remedie te Brugge liet schrijver dezes in 1942 een klein
werkje verschijnen.
Tot aan de kerkbrand in 1914 bezat Nieuwpoort een gekleed
beeld van O. L. Vrouw van Remedie, met zilveren kroon en
scepter.
Vóór de Franse Revolutie werd O. L. Vrouw van Remedie
vereerd in bijna al de kerken in Vlaanderen waar confrerieën
van de H. Drievuldigheid tot loskopen van de kristenslaven
waren gesticht : in de St Pieterskerken te Tielt, Oostende en
Ieper ; te Ruiselede, Wakken, Staden, Komen, Menen, Diksmuide, Waasten, Mesen, Nieuwkerke ; in de St-Niklaaskerk
te Veurne en de St-Bertinus te Poperinge.
Een beeld van een kristenslaaf is nog te zien in de kerk te
Wervik en te Lo. Eveneens te Lendelede, waar Pastoor
Scheys tot vrijkoop van de kristenslaven in 1660 de aartsbroederschap der Allerheiligste Drievuldigheid stichtte. Het klein
-
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rechterzijbeuk van de parochiekerk aldaar. In zijn « Geschiedenis van Lendelede » 1902, blz. 98, schrijft P. A. Meersseman
dat r sedert de inrichting van dit godsdienstig en menslievend
werk op H. Drievuldigheidszondag er een ommegang floreerde,
waar telken jare talloze vreemdelingen de kerk van Lendelede
kwamen bezoeken. Later, naar aanleiding van deze volkstoeloop, ontstond er op deze datum een markt van allerlei koopwaren en jonge zwijntjes. »
In de Sint-Maartenskerk te Kortrijk, waar de confrerie van
Triniteit een grote bloei heeft gekend, hangt een prachtige
schilderij van J an Garemyn, die een vrijkoop van kristenslaven
voorstelt. P. DECLERCQ
DE ZIELEBRUG TE ZUIENKERKE.

Een legende verklaart hoe de brug over de Noordee (Blankenbergse vaart) -- op de kalsijde die Zuienkerke verbindt
met de steenweg van Meetkerke naar Nieuwmunster — aan
haar naam gekomen is. Deze legende werd eerst medegedeeld in 1879 door A. Lootens in Rond den Heerd (xIV, 245).
Het verhaal komt hier op neer. « Een voerman vervoerde
een lijk op zijn wagen. Toen hij de brug naderde ging hij
aan 't vloeken en op de brug kantelde zijn wagen ; de kist
met het lijk viel in het water en men heeft ze nooit kunnen
weervinden. Tot op den dag van heden borrelen nog altijd
blazekens op uit de plaats waar het lijk verzonk. »
De versie in 1900 door A. Harou medegedeeld (Ons Volksleven xii, 157) luidt als volgt. « Over meer dan een eeuw
stierf te Wenduine een man al vloekende en God lasterende.
Toen zijn lijk op een boerewagen naar het kerkhof werd
gevoerd, viel de doodkist van de wagen, juist op het ogenblik dat men over de brug reed, en plofte in het water.
Wat opzoekingen men ook deed, nooit heeft men nog het
lijk of de kist teruggevonden. En op de plaats waar dit ge-

beurde ziet men het water altijd brobbelen alsof het kookte.
Sedertdien wordt de brug « Zielebrug » geheten. »
De variante is belangrijk. Is de legende tegenwoordig nog
bekend in de streek ? en hoe wordt ze verteld ?
Zielbrugghe » is een oude naam, die reeds in oorkonden
van 1541 en 1554 voorkomt (De Flou 18, 486) ; in het stuk
van 1541 wordt de brug genoemd « Zielbrugghe ofte eevoorde
brugghe. » A. V.
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VLAAMSE BOTERHAM TE LONDEN.

1500.

Een Italiaans humanist bezocht Engeland omstreeks 1500
en noteerde zijn indrukken in een « Relatio », die onder de
titel « Relation of England » door de Camden Society (vol. 37)
werd uitgegeven. Te Londen zag de geleerde iets ongewoons :
meeuwen en wouwen (« kites ») leefden en speelden in groten
getale op en om de straten en pleinen. De vogels waren
beschermd door de wet ; men mocht ze niet doden, op boete,
zij hielden immers de straten rein van afval en vuil.
De vogels waren zo tam, dat zij dikwijls tot bij de kleine
kinderen kwamen en wegvlogen met « de boterham op de
Vlaamse manier » die hun moeder hun in de hand had
gegeven.
De Engelse tekst — vertaling uit het oorspr. Latijn — luidt :
« (the kites....) are so tame, that they often take out the
hands of little children the bread smeared with butter, in
the Flemish fashion, given to them by their mothers. » (H.
Cust. Gentleman Errant 34).
Deze tekst laat vermoeden dat de opmerkzame reiziger
onze Lage Landen heeft bezocht en er de typische boterham
heeft leren kennen, die hij te Londen terugvond.
E. N.
DE « PARAPLU » EN DE FONTEIN.

« De tram van Knokke loopt ook op zijn laatste, en de
paraplu gaat weg en er komt een fonteine in de plaatse. »
Zo zei me, in zijn groenbrugs, de fietsbewaarder aan het
station te Brugge. Die « paraplu » die hij me aanwees, is de
centrale mast van de cirkel der tramkabels op het plein.
Samen met zijn tekenend woord verrijkte de man rnij met
het bericht dat Brugge eindelijk weer een fontein zal krijgen.
Onze stad, vroeger geprezen om haar fonteinen en haar Waterhuis, staat droog. « Stedeschoon » heeft tot nu toe, te

midden vernieuwing en herstelling, immer het water vergeten.
Een straaltje water uit de monumentale pomp zou de St.
Jansplaats doen leven. En de bronzen zwaan — onlangs van
de Staelyzers naar het stille hoekje op Groeninge verhuisd —
wacht op een drop water om tot zijn recht en volle schoonheid te komen. Krijgt nu het Zand zijn mooie fontein van
weleer niet terug, op het Stationplein zal — zo ik mijn zegsman mag geloven — een getuige van Brugge's aloude waterglorie verrijzen.
Hoe zou man hierbij niet dromen dat de beeldhouwer en
bronsgieter van de komende fonteinen zijn figuren zal zoeken
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geschiedenis. Het oude Neurenberg en het moderne Zürich
bieden daarvan uitstekende voorbeelden.
J. H.
KUNSTGESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN.
Einde 1954 verscheen Deel I (De Middeleeuwen en de Zes..
tiende Eeuw) van de driedelige Kunstgeschiedenis der Nederlanden onder redactie van Dr H. E. van Gelder en Prof. Dr
J. Duverger. De verschillende hoofdstukken zijn geschreven
door kunsthistorici uit Noord en Zuid. Over het algemeen
zijn de studies zeer degelijk; het schaadt echter aan het
geheel dat al te dikwijls een bepaalde kunsttak afzonderlijk
in het Noorden en het Zuiden wordt behandeld.
Een der merkwaardigste studies is die van J. Duverger en
M. J. Onghena over de Zuidnederlandse schilderkunst tot
aan V an Eyck ; het hoofdstuk over de Primitieven zelf
steekt daarentegen ongunstig af.
Tot onze verwondering vinden we geen woord over het
gebeeldhouwd portaal van het S. Janshospitaal noch over de
konsoles van het Stadhuis te Brugge. Ook in verband met
het hoofdstuk over de bouwkunst zijn enkele aanmerkingen
te maken aangaande W est- Vlaanderen. Zo menen we dat
de kooromgang van O. L. Vrouw te Kortrijk niet uit de
tweede helft der 13 e eeuw dateert (p. 22). maar wel uit het
begin der 14e eeuw. Bepaald onjuist is de bewering op p. 24
da t de kerk van Ter Duinen een kooromgang en zuilen had.
En wat te denken van de bewering dat deze abdijkerk 135 m
lengte had en de langste abdijkerk ter wereld was? Dat de
S. Maartens te Kortrijk een houten ton heeft van ca. 1250
(p. 29) zal ook wel onjuist zijn.
L. D.
VREEMDE ZONDAG. - Is een Zondag in de Vastentijd waarop er, alhoewel men de goede gewoonte heeft dan geen
danspartijen in te richten, toch gedanst wordt.
De verschillende parochies uit een zelfde hoek richten het
zo in, dat ze hun «Vreemde Zondag» telkens op een andere
datum plaatsen. Zo is het elke Zondag ergens «Vreemde
Zondag» en kan het jong volk gaan dansen elke Zondag,
of bijna elke Zondag, van de Vasten.
In de zeer goede middens gaat men eerst naar het vasten..
sermoen en dan gaat men dansen.
Gehoord van een inwoner van Hertsberghe,
G. C. Oostkamp
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OVER DE BOERESTIEL. (van een boer uit Bekegem).
— Meie geeft auwe en bloeie.
— Gars ! Dat is er altijd. Is er geen t' meiavond d'er is
er t' meimorgen.
— Een reêhengst, dat is er een die dekt van hof tot h f
op gestelde dagen, van einde Maarte tot op Sint Pietersdag.
— Een binnebeer. Is een beer die alleen dienst doet op
eigen hof. (vgl. De Bo : binnendienst.)
— Een mens die gepokt is. Hij is getekend met de koeketiene, gelijk de Franse peerden. Heb' je nooit zien koeketienen ? Dat gaat met vet en warm water en 't haar wordt
geruit met rooster en borstel.
— Een trunteklaai. Die is averechts geleerd gelijk de peerden van Doornik ; als ge « ju » zegt, ze staan stille. G. P. B.
WEEKEINDE NABIJ.
Een paar weken geleden gehoord in
het station te Brugge van werklieden die van hun werk terugkwamen, de Donderdagavond
Nog èn dag en èn tuit
En de weke is weer uit.
R. C. Ukkel
ZEISPREUKEN.
— M'n kop jeukt van
wijf, en de luizen
were, zei
staken heur mutse af.
- Je moet ze niet tellen, zei Lucifer, ze moeten er al komen. (Zegspersoon afkomstig van Gistel, gevestigd te Po.
peringe).
A. B. Stavele.
—

DE BUNDEL « WERK ». — Bij de plaat blz. 43.
De versiering van het titelbad werd ontworpen Aoor Julius
de Praetere op verzoek van Victor de Meyere, die aanstonds
het cliché liet maken. Bij het drukken van de bundel hebben
de samenstellers ten slotte de voorkeur gegeven aan een
zuiver typographische uitvoering van de titel. Het onbenuttigd
gebleven cliché werd ons door Mevrouw V. de Meyere be.
reidwillig in bruikleen gegeven en wordt hier voor de eerste
maal afgedrukt. M. V. C.

Opstel en Beheer :
A. VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge.
Postrekening : 2335.37
Abonnementsprijs : lOO fr.

Druk. A. Van Poelvoorde, Beenhouwersstroat, 35, Brugge
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alle verstandige Vlamingen
WESTVLAAMS ARCHIEF
voor Geschiedenis, Oudheidkunde
en Folklore

Verschijnt maandelijks

56 ste jaar.
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In Lentemaand, 't jaar 1955.

HET REGIMENT VAN WEST-VLAENDEREN
SAMENSTELLING EN UITRUSTING
IEPER 1790
De Patriottentijd is een datum in onze militaire geschiedenis. In het kader van de pasgeboren Confederatie
der Verenigde Belgische Staten richtten de provinciën
voor het eerst eigen militaire eenheden op, regionale
regimenten van Volontairen, buiten de traditie van de
locale gilden van schutters en schermers.
In geen van onze steden werd deze militaire nieuwigheid met meer zwier doorgevoerd dan te Ieper.
Deze stad had een bijzondere positie als hoofdstad van
het toenmalige West-Vlaenderen, dat een zeer zelfstandige en zelfingenomen provincie vormde. En zij
bezat de man van het ogenblik, de rijke fabrikant
Malou-Riga, die zich in dat nieuwe « Wonderjaar »
openbaarde als een politicus en militair organisator
van formaat. In een paar maand was het regiment op
de been en genoegzaam opgeleid om de plechtige
intrede van generaal Vandermersch (1 Maart 1790) met
een parade van vier bataljons te omlijsten.
Het ging hier niet om een « borgerlycke wacht » of
een bezettingskorps voor de vesting, wel om een volwaardig regiment infanterie met een afdeling artillerie,
dat zijn plaats in het veldleger van de Staten zou. innemen.
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van West-Vlaenderen » werd dan ook niets gespaard. (1)
Een buitengewone lening van een millioen gulden en
talrijke vrijwillige giften konden de uitgaven niet dekken. Malou-Riga en zijn twee schoonbroeders Riga
komen in de boekhouding voor met aanzienlijke
voorschotten. (2)
Het « Regiment van West-Vlaenderen » -- zo was
zijn officiële naam — was het Regiment n° 4 van het
Statenleger. Men kent de snelle keer van de Brabantse
Revolutie. Het kostelijk uitgedoste en flink gewapende
Regiment deed het jaar niet uit ; het werd ontbonden
zonder ooit het veld te hebben gezien. (3) Het belangrijke militaire magazijn te leper werd door het terugkerende Oostenrijkse garnizoen overgenomen (Maart 1791).
De rekening over dat gedenkwaardige militaire jaar
1793, opgemaakt door sieur Meynne, « bewindhebber
en ontfanger der algemeene landsmiddelen », was in
1793 nog niet vereffend. (4)
De volgende bijzonderheden geven een kijk op de
1) West Vlaenderen 1790 : te onderscheiden van het latere
West Vlaanderen (Leiedepartement). Zie Biekorf 1954, 150.
Het oude \Vest Vlaenderen omvatte : de steden leper, Veurne, Waasten en hun kastelnijen ; de steden Poperinge, Wervik, Menen, Diksmuide, Lo, Roeselare (en hun afhankelijkheden) ; de Generaliteit der Acht Prochiën.
2) De som door Malou-Riga persoonlijk voorgeschoten bereikte 45.000 florijn. Niet medegerekend zijn aandeel (6000 fl.)
in de provinciale lening.
3) Over de geschiedenis van het Regiment, zie onze bijdrage
over Malou-Riga in Biekorf 1954, 150-156.
4) Onze bijdrage steunt hoofdzakelijk op deze rekening, bewaard in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent,
Ms. 880 ; zij omvat 262 ff. en is in het frans opgesteld. De
titel luidt : « Compte que fait et rend aux Seigneurs Etats

de la province de Westflandre, André Francois Regis Meijnne, ancien Echevin de la ville d' Ipres, Receveur general de
tous les Revenus des Villes, pals et administrations composans la meme Province.... » De rekening loopt van 7 April
1790 tot in December 1790 ; zij is niet afgesloten.
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samenstelling en de uitrusting van dit eerste en enige
regiment dat de naam, avant-la-lettre, van onze provincie heeft gedragen. En samen daarmede herleven
heel wat mensen en dingen uit handel en bedrijf,
ambacht en nering te Ieper in 1790.
DE « VOLONTAIREN ».

De lichting liep vlot van stapel. De geestelijkheid, ook op
het platteland, bevorderde actief de recrutering onder de leus
Voor Outer en Heerd ». Malou zorgde voor « recruteurs et
instructeurs militaires des volontaires ». Betaalmeester van
de recrutering was A. De Brier ; betaalmeester van de soldij
der « patriotique troepen » de kapitein-kwartiermeester Aeben.
Als afzonderlijke groep worden vermeld de Volontairen
van Izegem en omstreken onder « sieur Deameije, commandant des volontaires d'lsenghien ». Ook Menen, Wevelgem,
Roeselare hadden een « corps volontaire », aangesloten bij
het Regiment dat 800 man telde in Mei en een sterkte
bereikte van 1624 man in September 1790.
DE OFFICIEREN.

Aan het hoofd van het regiment stonden de luitenantkolonels : Chevalier de Thiennes en Monsieur Villers Grandchamp. Majoors waren : Monsieur de Bamelrode ; Barbier,
sieur de la Serre. Bereden kapiteins : Monsieur Pierre de
Reyniac ; sieur Laurent de Reyniac ; Monsieur de Taffin ;
Baron de Goldache ; Monsieur Decharchey d'Ampierre ;
sieur Vassimont ; sieur L. Dupont ; sieur de Bieswal ; sieur

van Dolre de la Watine. Kapiteins te voet : sieur F. C. Delepoure ; sieur Demont ; sieur Seyff.
De namen van deze beroepsofficieren schijnen wel te wijzen
op herkomst uit de Waalse « Regiments Nationaux » en uit
Frankrijk Van Ridder Philippe de Thiennes is bekend dat hij
kwam uit het Regiment de Saint-Ignon (Dragonders).
Chirurgijn-majoor was G. J. Mackers.
DE PAARDEN.

Malou, aan het hoofd van zijn dragonders --- een twintigtal
-- voerde eigenlijk het opperbevel. Hij kocht zelf de eerste
paarden voor de artillerie. De aankoop, die loopt over aanzienlijke bedragen, werd weldra toevertrouwd aan een speciaal
agent, Jean Francois Breyne.
Zonden de « Staten van Westviaenderen » hun regiment
niet uit, toch leverden zij wagens, paarden en mannen voor
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Namen. De Roede van Menen leverde 6 wagens ; Elverdinge,
Vlamertinge, Noord .. en Zuidschote en Reningelst leverden
samen 12 bespannen wagens voor de legertrein. De betaling
geschiedde door bemiddeling van «Desmoiselles Soeurs
Landry, banquiers à lpres ». Inspecteur van de paarden der
artillerie was sieur de Bierthe.
UNIFORM EN UITRUSTING.

De Volontairen droegen een blauw uniform gevoerd met
wit, witte bavaroises en opslagen, rode kraag, wit gilet, witte
broek en zwarte slobkousen. Het geheel rijkelijk bezet met
koperen en tinnen knopen, en verfraaid met galonnen en
kokardes.
Lijnwaad. - Grote leveranciers van stukken lijnwaad waren:
Augustin De Brier; J. F. Dupon; J. B. Vander Straeten.
Hemden aan 200 florijn het honderd werden geleverd door
Pierre François Van Hee. Komen nog in de rekening: J.
Loncke, Bartholemi Gilliet, Isabella Steven en lsabella De
Leu voor naaiwerk; P. J. Dael als bleker.
Laken. Stoffen. Confectie. - Voor grote bedragen leveren de
volgende kooplieden : Weduwe Lejeune «marchande drapière », in de loop van 1790 opgevolgd door haar erven ;
J. B. De Queker ; Antoine Le Houcque ; Pierre De Vos; de
Verenigde Drapiers vam de stad leper. Ook door sieur Pille,
Jean Sette en Augustin De Brier worden stoffen geleverd.
Aan de confectie der uniformen werken heel het jaar door de
gezworen meester..kleermakers De Smits, Van Hee en Ver..
minck ; zij hebben een contract met het «Comité van Oorlog e ». Afzonderlijk werk levert de meester..kleermaker A.
Dobbelaere. Met speciale confectie treden op : ] oseph Travers, Thibaut en Lambin voor de « getten » (slobkousen) en
Jean Tegedhoff voor de politiemutsen.
Hoeden. Kousen. Garen en fint. - Naast Jacques van der
Steene, meester..hoedenmaker, levert J. F. Lorquin een hoeveelheid hoeden. Kousenfahrikanten zijn: Buriez, Francois·
Joseph Raimond ; Francois Maurau en zoon; handelaars in
kousen: F. L. Ferrest en Marie Hamilton.
De koperen knopen worden geleverd door twee « maîtres
fondeurs de boutons » : Jean Chargé et Nicolas Cherché, vermoedelijk uit Rijsel; de leverancier van hoornen knopen, F.
Dollier, is een Fransman. De tinnen knopen worden te
leper gegoten door C. Vander Linde en André Bondue.
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namen van : J. Antony Weytens. Charles J. Fretin en Martin Lievin; een Juffrouw Timmerman borduurde gouden
galonnen.
Verbazende hoeveelheden kokardes worden, naast pluimen
en hoed veders. geleverd door de tapissier lgnace Lievermans, W. Heem en de Weduwe Mortier. Lievermans leverde
ook de tricolore vaandels van het Regiment.

Schoenen en laarzen. - De leveringen staan op de naam
van één meester-schoenmaker te leper, J. Schouteten ; hij
maakt de schoenen aan 875 florijn per duizend paar en levert ook leder en «gesneden» werk ; hij schijnt het schoen ..
bedrijf te monopoliseren. Een deel schoenen worden ver .
vaardigd te Poperinge, door bemiddeling van de Poperingse
magistraat. Laarzenmaker te Ieper is Lapierre.
Ledergoed. - De kleurige V olon tairen staken in een weelde
van glanzend buffelleer; de uitgaven voor riemen, tassen en
allerlei lederwerk bereiken de enorme som van 90.00) florijn.
De grote leverancier was ~ Gabriel Crepin. marchand buffletier à Dunkerque » ; Malou .. Riga bemiddelde en vereffende
persoonlijk de rekening van Crepin die ca. 75.000 florijn be .
liep. Naast Crepin was de voornaamste leverancier sieur
L. B. Sibille uit Gent. Met kleinere posten staan de volgende
lederhandelaars : Pierre Alsrein ; J. F. en Philippe Quen tin;
Louis De Mey ; J. Dieryckx Visachers ; Pierre Verwilghen ;
Billiet ; Mathieu Colaert.

DE

WAPENS.

Sabels. - W. J. Riga, schoonbroeder van Malou. bemid..
delde de aankoop van 9500 sabels, geleverd door de firma
Kirschbaum Weyersb~rg & Cie te Solingen aan de Wupper
(bij Düsseldorf). De prijs was ca. 3 florijn stuk. Een deel sabels
werd te Ieper gemonteerd door P. J. Valcke, die de sche ..
den leverde en ook een honderdtal sabels per occasie wist af
te zetten. Ook een zekere Loth leverde 500 sabels.
Geweren. - Voor de geweren ging Malou-Riga persoonlijk
naar Luik om er contracten af te sluiten met c Sieur Dieu·
donné iVlalherbe, marchand-armurier s , Andere Luikse leveranciers waren : Martiny Kesin ; Laurent Gilles en zijn vennoot J. J. Petyt. Deze laatste « maître ..armurier » was gelast
met de lopende reparatie van sabels en geweren.
ARTILLERIE.

Door Malou werden eerst zes ijzeren kanonnen aangekocht
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Door «sieur Gouay dit Marin, négociant à Dunkerque » werden 13 vuurmonden geleverd ; met de vier stukken, geleverd
door een zekere Brunet, beschikte men over 23 veldstukken. Bezoldigd artillerie-meester was sieur Ä. Carpentier.
Het buskruit werd geleverd door de firma «J. G. Pass de
Rade vorm. Wals» uit Keulen. Te leper zelf werd lood aangekocht bij ] ean Beharelle, L. C. Verleute. Baes Bras en
Jacques van Daele.
De stukken werden op affuiten gemonteerd door Ieperse
ambachtslieden, die ook de voorwagens en fourgons maakten.
Blijkbaar was heel het ambacht van de smeden en van de
wagenmakers in de weer. De uitgaven gaan naar de volgende
ambachtslieden :
Sm~den (meesters) : Thomas van Acker ; Philippe d' Auchy ,
Jean Beharelle ; Louis vanden Broele ; S. B. Coudron; J.
L. De Caesteker ; J. B. Goemaere ; J. C. Hooren ; Antoine
Losschaert ; J. F. Marquey; David Philippe; L. F. dela
Ruwiere ; J. B. Slove ; Arnout Swaegers.
Wagenma~ers (meesters) : j oseph van Besien; Bernard vanden Broele ; J. E. Coussaert ; L. F. Dauchy; Pierre de Mol;
Dominique Keux ; Pierre F rançois Le Poutre ; Pierre Rosez;
Pierre Soenen ; Francois Tryssesoone ; François Verhaeghe ;
] oseph de Vos
Timlnermans (meesters) : F. L. Le Leu ; Jean Lambin ;
Pierre de Chievre ; Jean W oets.
Houthandelaars: Philibert Le Leu ; Pierre Gadeyne ; Ä. P.
De Leu ; Pierre Fournier ; Jean Lambin.
Kuipers (meesters) : P. J. Heinderyckx; Jacques Free ;
Pierre Baelde.
De bespanning van het geschut werd bezorgd door de mees ..
ter..touwslagers Robert Cery en Francais Gommers, en de
meester- zadelmakers Philippe en Joseph Quen tin en J. Ceriez.
FANFARE.

Ook de koper- en blikslagers kregen bestellingen, niet
alleen voor het keukengereedschap, doch ook voor de trom ..
mels die gemonteerd werden door Jacques Hubert. De meester..
koperslagers zijn : Joseph en Leonard Beharelle ; A. Allaert;
J. F. Mansyen Pierre Ramoen. De meester-biikslagers : Martin Ferricx en Louis Ivain. De muziekinstrumenten werden
door Malou zelf aangekocht, waarschijnlijk buiten Ieper.
BAKKERIJ EN HOSPITAAL.

Een militaire bakkerij

werd ingericht in de kazematten
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L. C. Verleute en P. J. Roffiaen aan het werk, naast de glazenmakers Jan Schoonaert, Philippe Fiers en j oseph Hopman.
De stad kreeg ten slotte een militair hospitaal en een militaire gevangenis ; in welke gebouwen weten we niet.
Aan het hoofd van het hospitaal stond sieur Beseau met de
titel « chirurgjen major de l'hopital militaire belgique à Ypres s.
Hij was bijgestaan door de chirurgijn J. Pissonnier. Econoom
van het hospitaal was L. J. Pelgrim.

De naam van het Regiment van West~Vlaenderen
zou tijdelijk - gedurende enkele maanden - herleven
bij de inval van Dumouriez, einde 1792. In overleg
met Dumouriez ijverde lVlalou voor de lichting van een
nieuw regiment dat de naarn kreeg: «Regiment gezeyd
ei-deoani West-Flandres », Aan het hoofd stonden kolonel Villers en luitenant-kolonel Merghelynck ; de even
genoemde Beseau was chirurgijn-majoor. Na 'een drietal
maanden (Maart 1793) werd dit regiment opgeslorpt in
het «Armée du Nord » van de Franse Republiek.

A.

VIAENE

ZILVER ALS KLOKSPIJS.

Volgens een eigenhandige nota van Joseph van Huerne
(1752-1844) vertelden de klokluiders van Sin t" Donaas te Brugge
dat er veel zilver WäS in de grootste klok. De aantekening,
gedateerd Juni 1799, luidt als volgt.
« Sprekende van klokken zijn de 4 accoord-klokken van St.
Oonaes door Emonij gegoten ende de grootste was nog een
oud overblijfsel [van] voor de oude beeldstormerije. De baes
klockluijder die seg ht, als die laetste luijd, datter om leeg op
den vloer stukjes gevallen liggen, sijnde seer veel silver in die
clocke. »
Waar elders zijn er nog klokken « met zilver ~) bekend ~
V.
ACHTERUITGAAN IN 'T VLEES.

Ik was aan 't spreken met een welgestelde boer en 't ging
over de kinders. t-lij had twee van zijn dochters in ' t klooster.
Als d' oudste binnen was. zei hij. 'k zag dat de tweede ook
goeste had. maar 'k stelde mij daartegen. Maar achter 'nen
tijd, we zagen allemaal dat ze achteruitging in 't vlees. En
'k heb ze dan ook laten gaan. En z'is er gelukkig.
Varsenare.
V. J.
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HET ZOGENAAMD BRUGS LIED DE MUIS
In hun Brugse volksliederenbundel publiceerden
Lootens en Feys het lied « De Muis », ze rangschikten het terecht maar zonder enige commentaar onder
de « chansons mystiques et morales ». Door die opname verneemt men dus alleen dat het lied in de
tweede helft van de 19e eeuw nog te Brugge werd
gezongen (1).
Bij het onderzoek van enkele volksliederenbundels
in handschrift kwamen we ook « De Muis » op het
s p oor. In de « Geestelijke Liederenbundels van de 17e
eeuw », een klein handschrift afkomstig uit de verzameling van Florimond Van Duyse, thans in de Universiteitsbibliotheek te Gent, staat ook « De Muis »
overgeschreven. (2) Dit handschrift bevat een kleine
reeks Kerstliederen, enkele Passieliederen en verder
allerhande geestelijke liederen, geschreven in een sierlijk handschrift van de 17e eeuw. Enkele stukken
warden er door een andere hand in het begin van de
18e eeuw bijgevoegd.
Onder die bijvoegsels staat het Muizenlied. (3) Zeer
waarschijnlijk bezitten we hier de oorspronkelijke tekst,
of een handschrift naar het oorspronkelijke. Het jaartal en het ontstaan en de schuilnaam van de auteur
worden er nauwkeurig in opgegeven. Onder de titel
« Gedachtenisse des Jaers » wijst het sluitstuk op het
volgende
Als een en zeven wiert gestelt
wort een en zeven wel getelt
soo wirt gemaeckt dit muyseliedt
door een die geest en ardens siet.
1) A. Lootens en J. Feys, Chants populaires flamands... recueillis
Bruges. Bruges 1879, 56-57.
2) U. B, Gent, Me 2147, oblong, 117 genurnrnerde blz. — Uit de
« Catalogue de la Bibliothèque de feu M. Flor. Van Duyse » (Gand
21-22 Janv. 1913, Nr 304, 40 fr.). Afkomstig uit de verzameling Lodewijk Konkelberghe (Gent 18 Mei 18)3, Nr 97, 10 fr.). Over de

oudere bezitters van het handschrift zijn we niet ingelicht.
3) Hs. 131z. 98-104.

-- 73 -Aan het jaartal 1717 hoeven we hier niet te twijfelen,
terwijl de deknaam van de auteur als « geest en ardens » wordt aangeduid. Al lijkt die half Vlaamse,
half Latijnse kenspreuk op het eerste zicht verwar
rend, toch mag men met zekerheid aanvaarden, dat ze
toebehoort aan de schrijver die ook veelvuldig onder
de naam « Spiritus Ardens » publiceerde in het begin
van de 18e eeuw.
« Spiritus Ardens » is de Kapucijn Pieter de Vos,
alias P. Seraphim. Hij werd te Brugge geboren en gedoopt op 4 Maart 1659, als tweede van tien kinderen
uit het gezin van M artinus en Petronilla van Hee.
Op 9 April 1679 werd hij te Leuven bij de Kapu
cijnen ingekleed, vervulde de functie van predikant en
stierf te Brussel op 11 Maart 1728. (1)
Verschillende werken met zedelijk-godsdienstige strekking zijn van Pieter de Vos bewaard : een levensbeschrijving van Maria van Woluwe bleef in handschrift,
de levensbeschrijving van de H. Alexius (Maastricht
1711), de overwegingen over de vier uitersten (2), en
een treurspel (Brugge 1720) (3), werden gedrukt. Vooral
de overwegingen waren in onze gewesten zeer populair.
Het is niet onwaarschijnlijk dat P. de Vos ook een
bundel geestelijke liederen heeft uitgegeven. De opname van « De Muis » door Lootens-Feys levert het
1) Z. Y. X.. De Opsteller van Het Boecxken van de vier Uytersten, in : Biekorf 1902, 255-256, geeft de volledige ontraadseling en
enkele bibliografische bijzonderheden over « Spiritus Ardens », f . Hildebrand, Een onbekende Nederlandse Dichter : P. Seraphim de Vos
van Brugge 1728, in : Leuvensche Bijdragen 1932, 1-35, geeft een
vollediger bio-bibliografisch overzicht, zonder de Biekorf-bijdrage te
vermelden.
2. Het Boecxken van de vier Uytersten, Vierden Druck, Brugghe,
Paulus Roose 1716 werd heruitgegeven in Biekorf 1902, 14, 46, 77.
De eerste uitgave verscheen te Dendermonde in 171 1, de achtste te
Brugge bij A. Wydts in 1722.
3) Bly-eyndigh Treurspel. De Goddelijcke Voorsienigheyd beproeft,
in Berthulpho en Ansherta. Brugge, A. Wydts 1720. De auteur vermeldt twee ,jezuïeten-toneelschrijvers met hun werken als zijn bronnen.
Het treurspel is eenvoudig een bewerking van het algemeen bekende
thema van Alexander van Metz, het derde deel van het volksboek
« Vrouwen-peerle » (De Baene, Volk ,boeken, 27-31).
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bewijs dat het stuk op een of ander manier te
Brugge bekend was. De geestelijke schrijver geeft in
zijn « Boecxken » enkele proeven van zijn belangstelling voor het lied, door aldaar een paar Kerstliederen
over te drukken. Indien hij zelf geen liederenbundel
heeft samengesteld, dan is het ook mogelijk, dat
iemand onder zijn bekenden « De Muis » in druk
heeft gebracht.
De uitgave van de oorspronkelijke hs-tekst biedt
ons de mogelijkheid tot vergelijking met de brokstukken die Lootens er anderhalve eeuw later van
opving te Brugge. We plaatsen beide teksten naast
elkaar waar ze enigszins overeenkomst vertonen.
JAER TIJTEL.

hersteLDe Catte en MUIJse sangh
Van rlJpIgh Insight en beLangh
1717
Ach 1 muis, ach 1 kruip er uit uw
1. Muijs Muijs
huis,
comt eens uijt uw cluijs
Gij zijt genood tot onzen thuis,
wij sun genoodt in t'kattehuijs
Ten huize van de kat,
In t'huijs van onse kat
Ten midden van de stad,
(alsoo sprack eens de rat)
Daar zult gij u wel drinken zat.
daer sullen wij ons eten sat.
2. Neen neen
seij dat muijsken cleen
Ick ben veel liever thuijs alleen
Ick heb hier mijnen swier
Ick houd hier goede chier
Maeckt gij u met de kat van hier.
3, Gij Gij
Gij hersselose prij
(sprack de rat) wat meynde gij

en weet gij niet hoe dat
de meijt van onze kat
heeft geheel de dagh gerockt gehadt.

4. Gaet Gaet
eer dat het wort te laet
sprack de muis eet van t' gebraedt
weest aen den disch gezet
eet mager seur oft vet
maer op t'geselschap neerstigh let.

Ach I ga, eer dat gij komt te laat;
Mij dunkt dat ik riek het gebraad,
Cosijn de mol die heeft
De katte zeer beleefd
Besteken dat zij haar taarte geeft.
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die niet en was bevreest
is geloopen naer de feest
hij Glom en gaf een stoot
de belle met haer poot
want siet sij dacht ick ben
noodt.

Geheel blijdelijk van geest
Trok er de ratte naar de feest ;
Zij nam de bel geheel ras
In haren rechten poot,
Zij meende dat zij er was genood.
ge-

6. vol min
en vroyelijck van zin
liet de kat het ratie in
Sij sey daer is geen belet
comt binnen in t'Zallet
daer is dat m'u aen tafel zet.

En geheel blijdelijk van zin
Kwam de kat de rat laten in :
Ik heet u wellekom.
Sa, volg mij in 't salet,
Gij zijt genood aan mijn banket.»

7. Hoe dat
de rat wierdt gevat
kan men speuren in de kat
de kat die sprack haer aen
wat blijfven wij hier staen
comt laet ons t'samen binnen gaen.
8. Soo maer
de kat en wierdt gewaer
dat de saecken waeren claer
soo heeft de kat de rat
diep inde neck gevat
terwijl sij om genade bad.
9.

Hoort hoort

lieve vrinden hoort

de rat is van de kat vermoort
en de loose muijs
is gebleven thuijs
het ratie draght alleen sijn cruijs.

Ach! hoort, ach 1 lieve vrienden,
hoort,
De rat wierd van de kat vermoord,
En onze wijze muis
Die is gebleven t'huis,
Nu draagt de rat aleen haar kruis.

Ach ! mensch, spiegel u naar de
10. De lust
de vleeschelijcke lust
muis ;
Stilletjes te zwijgen en te blijven
die met de katte spelt gerust
die sonder tegen stoodt
thuis.
Want somtijds zonder nood,
wordt vriendelijck genoodt
brenght menighe ziele tot de doodt. Brengt gij u tot de dood,
Zie dat gij naar het wijs muizetje
hoort.
11. Weest Guys
en leert van onse muys
niet veel te swieren uijt uw huijs
want buijten d'eenzaemheijt
wort menighe ziel verleijdt
t'welck men beweent in d'eeuwicheydt.

76 -Gedachtenisse des jaers... (zie de inleiding).
De vergelijking van de hs-tekst 1717 en de volks.
mondtekst 1879 leidt tot een paar vaststellingen. Doch
vooraf valt op te merken, dat een merkwaardige
schakel in de evolutie van hs naar volksmond ons
tot nog toe ontsnapte. We houden het voor een
zekerheid, dat « De Muys » in een of ander geeste.
lijke liederenverzameling werd gedrukt. Het belang van
die gedrukte tekst moeten we ook niet overschatten
omdat er een grote kans bestaat dat de hs-tekst van
de oorspronkelijk-gedrukte tekst werd overgenomen.
In dit geval aanvaarden we de gelijkheid van hs en
gedrukte tekst.
De hs-tekst telt elf strofen en een sluitstuk ; de
volksmondtekst moet het stellen met zes strofen,
waarin de strofische constructie van het oorspronke.
lijke tamelijk werd vervormd. In die laatste tekst werd
de verhaalgang samengebald en bleven er slechts een
kleine reeks strofen uit het hs woordelijk overgenomen.
In zijn soms onbeholpen versbouw geeft het hs een
duidelijker beeld van de lotgevallen van rat en muis.
De Brugse opname blijkt het resultaat van een her
dichting, die waarschijnlijk op een bestaande zangwijze
werd aangepast. Overname en aanpassingen van teksten
en zangwijzen behoren tot de eigenaardige verschijnselen in het volkslied. Het stuk wordt uitdrukkelijk
« muyseliedt » genaamd, maar we vonden in het hand.
schrift geen aanduidingen over de « stemme ». We
zijn onbevoegd om ons uit te spreken over de zangwijze, die door Lootens-Feys werd opgenomen. Door
die ontleding ware het misschien mogelijk een be.
naderende datering te bekomen van de opname uit
de volksmond.
Al missen we hier een eerste schakel, het gedrukte
lied, we bezitten echter wel een nog verdere afwijkende
herdichting van het Muizelied. Zo ver afwijkend zelfs,
dat van de grondtoon van het oorspronkelijke lied
een godsdienstige zedepreek -- helemaal niets is over.
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gebleven, en het nieuwe lied als een fabel moet
worden beschouwd.
Dit nieuwe thema van « De Muys » vonden we
eveneens in een handschrift van de Universiteitsbibliotheek te Gent. (1) Het lied heeft acht strofen
van vier verzen ieder, waarvan we hierbij slechts een
paar uittreksels geven.
(str. 1) Muys muys compt eens uyt u Cluys
gy syt genoot tot mynent in myn huys
ten huyse van de cat in t' midden van de stadt
daer sullen wy ons drinken sat.
(str. 2) Wegh cat ik en betrouw u niet
want ik vrees al voor te swaer verdriet
gy noodt my maer te gast tot dat gy my hebt vast
en dan ist te laet als ick ben verrast.
(str. 8) Al u minjou en allen u gegrol
en sal my niet trecken uyt mynen muysenhol
want al u vlyery en is maer veynserye
ik blyf in mynen hollen daer ben ik vrey.

Alleen de eerste stroof blijkt hier nog gelijkvormig
met het oorspronkelijke lied van de Brugse Pater.
Naar het verder verloop moet men dit lied als een
volledig nieuw thema beschouwen, waarin de gebeurtenissen beperkt blijven tot een samenspraak tussen kat
en muis en waarin de rat geen rol meer hoeft te
spelen. De muis treedt zegevierend uit het debat,
hetgeen ook in het oorspronkelijk lied gebeurde. We
staan hier ver af van het model ; ware het niet, dat
het plagiaat van de eerste stroof ons aan het werk
van « Spiritus Ardens » herinnert, er zou nog weinig
verwantschap op te merken vallen. Nu krijgen we
hiermee ook een beeld van de evolutie van en de her1) U. B. Gent, Ms 2181, 127 blz., op de rug getiteld : « Vlaem sche
en Fransche Liederen ». Waarschijnlijk een Oostvlaams handschrift
uit de 18e eeuw, evenals het hiervoor vermelde afkomstig uit de verzamelingen Van Duyse (Nr 248) — Konkelberghe (Nr 100). Ons lied
op blz. 21.
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de populariteit van de « Muyseliederen » in de 18e
eeuw. (1)
Ondanks enkele onopgeloste vragen levert de ver..
gelijking van dit drietal teksten opnieuw het bewijs dat
een volkslied, in de volksmond voortlevend, sterk evo..
lueert en verminkingen ondergaat, zelfs onder de vorm
van volledige herdichtingen. J. J. Mak heeft die evolu..
tie onderzocht bij de Kerstliederen van E. de Cousse..
maker, wij vonden er vele sporen van terug onder de
liederen op vliegende bladen, en ook het Muiselied
van Lootens.. Feys dient als boeiend voorbeeld. Want
het is eerder zeldzaam zowel auteur als oorsprong en
geboortedatum van een lied na zeer lang tijdverloop
te kunnen terugvinden.
H. STALPAERT

DE BIERKLOKKE.

Naast de « Bierkercke:t (waarover Biekorf 1954, 249; 304)
mag ook de « Bierklokke » vermeld worden. Te Tielt was dat
woord nog bekend in de jaren 1890 ; GezelIe deelde het mede
in Loquela. Het betekende: de klok die de zaterdagavond
geluid werd om de Zondag aan te kondigen. « Haast u, de
bierklokke luidt. :. Verdam (I, 1248) heeft het woord Bier..
clocke (ook Beerclocke) in een 15e eeuwse tekst uit Groningen;
het betekent: de klok die luidt voor de sluiting van de bier ..
huizen. Dat noemde men aldaar ook « ruemstrate luden :t ;
te Delft waren de benamingen Ruymcloke en Ruymstraet..
clocke in gebruik (E. Gailliard. Keure van I.-Iazebroek 2, 182).
Ook het middel nederduits kende « Byerglocke :t en «Weinglocke :. in de betekenis van het middellatijnse Campana
bibiiorum.
V.
1)

J. Cornelissen, De

Muizen en Ratten in de Folklore (Antwerpen

1923, 100 blz.) heeft geen muizenliederen opgenomen. Het interna ..
tionaal bekende lied en ophopend vertelsel: Daa r kwam een muis
gelopen (zie o.a, : J. Bols. Honderd oude Vlaamsche Liederen, Namen
1897, blz, 228..231) verdiende ten minste vermelding en bewerking.
te oordelen naar de nota's die A. de Cock aantekende in : 0 Ratten

en Muizen (Volkskunde xx, 1909, blz. 64-72).
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OVER HET ONTSTAAN EN DE OPBOUW
VAN DE GROTE MOEREN
Het, deels Belgische deels Franse, gebied van de
Moeren, met zijn typische rechthoekige percelen en
zijn Amerikaans aandoende, moderne landbouw, heeft
reeds verschillende malen de pennen in beweging ge
bracht. Uit historische bronnen is bekend (1) dat de
Moeren tot het begin van de 1 7e eeuw een waterplas
vormden, die toen onder leiding van Wenceslas Coberger
werd drooggelegd. Ook de latere geschiedenis van de
Moeren biedt historisch maar weinig geheimen ; het
gebied kwam nog verscheidene malen onder water,
voor het eerst in 164o en later nog in 1793 en in 1944.
Laten wij hopen dat de rampspoeden voor dit kwetsbare, ver beneden de zeespiegel gelegen gebied hiermede voorlopig ten einde zijn.
Ons interesseert hier meer de oudere geschiedenis
van de Moeren, want hierover waren tot nu toe
slechts weinige feiten bekend. Wel ontwikkelden o. m.
Blanchard, Briquet en Loppens theoriën over het
ontstaan van de Moeren, maar deze theoriën zijn in
het licht van de jongere onderzoekingen (2) niet houdbaar gebleken.
De Frans-Belgische Moeren vormen, met de Lage
Moere van Meetkerke (3), wel het laagste deel van
onze kustvlakte. Inderdaad liggen de Moeren gemiddeld 1 a 2 m boven Oostends Peil, terwijl het overige
deel van de Polderstreek minimaal 3 m en maximaal
iets meer dan 5 m boven dit peil uitkomt. Niet te
verwonderen dat de beide gebieden vóór hun drooglegging echte meren vormden. Op te merken valt dat
1) Zie o. m. J. Waterschoot : « De Vlaamse Kustvlakte
1939.
2) Tijdens het opnemen van de bodemkaart van het gebied
door het Centrum voor Bodemkartering (Directeur : Prof. Dr
R. Tavernier).
3) Zie J. Ameryckx : « De Lage Moere van Meetkerke »,
Biekorf 54, 1953, blz. 153-157.
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deze gebieden de enige echte droogmakerijen zijn
van onze zeepolders ; ze zijn geheel en al te vergelijken met de Nederlandse droogmakerijen als b. v. de
Haarlemmermeerpolder. Het is evenmin verwonderlijk
dat de ontstaansgeschiedenis van de Moeren en de
Lage Moere van Meetkerke in grote lijnen gelijk is
geweest. In bijzonderheden echter verschillen beide gebieden toch weer veel van elkaar, zoals uit het volgende zal blijken.
De onstaansgeschiedenis van de Moeren grijpt terug
naar een periode die enkele duizenden jaren vóór het
begin van onze jaartelling ligt. Toen namelijk werd
ons kustgebied aangetast door de zg. Flandriaanse
transgressie. De zee, die zich tijdens de Ijstijd tot
ver beneden haar huidig peil had teruggetrokken,
kwam bij het afsmelten van de grote ijsvelden weer
omhoog en bereikte na een zekere tijd ons kustgebied. Tijdens deze overstromingen werden zeer grote
hoeveelheden zeemateriaal afgezet. Deze afzettingen
waren oorspronkelijk in hoofdzaak zandig. Later, toen
de zeespiegel niet meer zo snel steeg en het land
a. h. w. de neiging vertoonde om boven de gemiddelde zeestand uit te groeien, kwam er ook veel klei
tot afzetting.
Hoe was nu het beeld in onze kustvlakte op het
tijdstip dat enkele duizenden (wrsch. ongeveer 2500)
jaren vóór het begin van onze tijdrekening lag ?
Wij moeten ons voorstellen dat er zich een grote waddenvlakte had ontwikkeld (1), die in opbouw tamelijk
goed te vergelijken is met de huidige waddenvlakte
tussen de Friese eilanden en de kust. Hogere platen
en lagere geulen wisselden elkaar af. Op de platen
zelf, die tweemaal daags werden overstroomd, was
een wirwar van smallere en bredere kreekjes en kreken
1) Zie ook : R. Tavernier en F. Moormann : « Les changements du niveau de la mer dans la plaine maritime flamande
pendant l' Holocène ». — Geologie en Mijnbouw, 16, blz. 201206, Leiden 1954.
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aanwezig. Langs de kreekjes werd hoofdzakelijk zandig materiaal afgezet : er vormden zich zg. oeverwallen (fig. 1). Tussen de verschillende oeverwallen
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Fig. 1. —Schematische doorsnede van een waddenkreekje uit de Moeren.

in bezonk meest fijn, kleiig materiaal. Dit proces van
zandige afzettingen langs de kreken en kleiige afzettingen ertussen heet, met een geleerd woord, « selectieve sedimentatie ». Het houdt verband met verschillen in stroomsnelheden van het zeewater. In en langs
de kreken was de stroomsnelheid groot ; hier bezonken slechts de grovere, zandige deeltjes. Tussen de
oeverwalletjes in bleef het water staan, ook tijdens de
eb, en in dit rustige water konden de zwevende kleideeltjes tot bezinking komen.
Het ingewikkelde patroon van de waddenplaten
werd nog grilliger doordat de kreekbeddingen zich soms

verplaatsten. Als ze namelijk zo hoog waren opgegroeid, dat de bodem boven het niveau van de kleiige
platen kwam te liggen, werd er een nieuw kreekje gevormd, dat de lagere, kleiige gedeelten opzocht. Zo
vinden wij vaak zandige afzettingen op de kleiplaten,
terwijl het omgekeerd ook kan voorkomen dat langs
de verlaten kreken het zandige materiaal weer overdekt werd met klei. Op die manier werden de waddenafzettingen tot een ware puzzle : klei op zand, zand
op klei, zand met kleiige tussenlagen en nog veel
meer combinaties zijn er mogelijk. Vermelden wij dan
bovendien dat lichte schommelingen van de zeespiegelstand ook hun invloed deden gelden op de aard van
de afzetting, dan zult U begrijpen dat het onderzoek
van zulk een waddenplaat een uiterst secuur werk is.
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Waar lagen nu deze waddenplaten voor de Belgische
kust ? U zult wel reeds begrepen hebben dat één van
deze platen in verband moet gebracht worden met de
Moeren, en inderdaad is het zo, dat in dit gebied een
grote, en relatief hoge plaat aanwezig was. Over andere
hoogliggende platen langs de Belgische kust hebben
wij vrijwel geen gedetailleerde inlichtingen ; wij willen
hierop dan ook niet nader ingaan.
Deze eerste of waddenfase van het ontstaan van ons
gebied werd enkele duizenden jaren vóór Christus gevolgd door een tweede, die we fase van de veenvorming
zullen noemen. De directe aanleiding voor de veenvorming was de stilstand in de stijging van de zeespiegel,
die toen tot op enkele meters onder het huidig niveau was
gestegen. Deze stilstand, mogelijk gevolgd door een
tijdelijke lichte daling (1), betekende voor onze kustvlakte voorlopig het einde van de overstromingen van
de Flandriaanse transgressie.
Er vormde zich aan de voorzijde van het waddengebied een reeks duinengordels, die tenslotte het kustgebied afsloten van de directe invloed van de zee. Een
deel van deze oude duinen is bewaard gebleven ; het
zijn de bekende binnenduinen van Ghyvelde-Adinkerke.
Achter de duinen ontstond een brakwater- en later een
zoetwatermoeras, waarin zich veen vormde. Dit veenpakket groeide steeds hoger op, vooral ook omdat de
zeespiegel al spoedig na de afsluiting weer begon te
stijgen waardoor ook de hoogte van het grondwater
in de afgesloten kustvlakte steeds toenam. We weten
dat dit omhooggroeien niet regelmatig gebeurde. (2) Op
sommige plaatsen, vooral langs de rivieren en ook langs
het hogere achterland en de duinen, vormde zich een
laagveen. Op plaatsen echter, waar geen voedselrijk
1) De geologen zijn het er niet over eens of er alleen een
stilstand in de stijging van de zeespiegel dan wel een lichte
daling optrad.
2) Zie hiervoor : J. Bennema : « Het Oppervlakteveen in
West-Nederland », Boor en Spade III, blz. 139.149, Utrecht 1949.
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water werd aangevoerd, groeide op het riet- en het laagveen tenslotte mosveen. Deze plaatsen groeiden het
sterkst omhoog en op den duur ontstonden hier zg.
gebombeerde hoogurnen.
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Fig. 2. — Geo-morfologisch schetskaartje van de Grote Moeren.

In de huidige kustvlakte zijn verschillende van dergelijke schildvormige hoogvenen bekend geworden
door het onderzoek van de heren Stockmans en
Vanhoorne van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen. En, hoewel er in de huidige Moeren
bijna geen veen of daring meer voorkomt, zijn wij er
zeker van dat zich in dit gebied eveneens een gebombeerd hoogveen vormde. De veenvorming in dit deel
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van de kustvlakte, waarin de Moeren zijn gelegen,
ging door tot in de 4e eeuw na Christus. Wij hebben
echter sporen gevonden die er op wijzen dat dit
doorgroeien niet geheel ongestoord gebeurde. De steeds
hoger komende zee, die in de eerste eeuw vóór
Christus aanleiding zou geven tot het begin van een
reeks belangrijke overstromingen of transgressiefasen (1),
slaagde er reeds vroeger in om het veengebied van
de Moeren aan te tasten. Het is zeer goed mogelijk
dat deze overstroming ongeveer gelijktijdig viel met
de zg. Cardium-transgressie, die in de Nederlandse
kustvlakte van belang is geweest rond 1800 vóór Christus. (2) Tijdens deze overstroming brak de zee ongeveer op de plaats van de huidige Frans-Belgische
grens door de binnenduinen heen en sloeg een langwerpige inham in het veen. Maar al spoedig werd
deze inham weer opgevuld met zandig en met kleiig
materiaal. Vervolgens sloten de duinen zich weer en
daarna kon ook de veengroei ongestoord doorgaan.
De plaats van deze overstroming tekent zich duidelijk
af op de topographische kaarten van het gebied.
Vooral op het Franse kaartblad Hondschote (nr 1-2) is
het inbraakgebied goed te zien aan de kromme perceelsgrenzen die in scherpe tegenstelling staan tot
de meer rechtlijnige percelering van het overige deel
van de Grote Moeren (zie ook fig. 2). Typisch is, dat
dit inbraakgebied lange tijd tot de gemeente Veurne
(nu Adinkerke) heeft behoord ; het stond bekend als
de « enclave van Veurne D. De reden hiervoor zullen
wij later bespreken.
Dr Ir F. MOORMANN
(Wordt voortgezet)
Werkleider bij het
Centrum voor Bodemkartering I.W.O.N.L.

1) F. Moormann en J. Ameryckx : De Bodemgesteldheid
van de Zeepolders. Versl. over Navorsingen van het I. W. O.
N. L., nr 4, blz. 37 60, Brussel 1950.
2) Zie hiervoor : J. Bennema : Bodem- en zeespiegelbewegingen in het .Nederlandse Kustgebied. Boor en Spade
Vii, blz, 1-97, Wageningen 1954,
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DE DOOPNAAM VAN GUIDO GEZELLE
Het schijnt wel een vaste traditie te zijn dat de
peter zijn doopnaam aan zijn petekind geeft. Het geval
van Guido Gezelle is daarvan een treffend voorbeeld.
In de twee vorige nummers van Biekorf werd aangetoond dat de peter van onze grote priester-dichter
Baron Guido van Zuylen van Nyevelt was, kleinzoon
en doopkind van Guidon-Francois Arents de Beerteghem, die zelf zijn doopnaam kreeg van zijn peter
en oom, kanunnik Guido Moentack. (1)
Deze Guido Moentack, die tevens de pastorie van
St. Donaas bediende, liet zich bij de doopplechtigheden van Guido Arents, op 7 November 1741 in St.
Jacobs, vervangen door zijn collega Heer ende Meester
Donatiaan-Joannes Arents, eveneens kanunnik van het
kapittel van St. Donaas ; de meter was FranciscaCatharina Breemaere, echtgenote van Jacobus Spillebeen,
meester-olieslager en zeepzieder « in 't heilig Graf
nevens St. Jan's brugge ».
Pieter Moentack, vader van Guido, huwde voor de tweede
maal in 1703 met Anna Frans en vestigde zich in 1713 in het
huis f-lertsberghe nevens de Florentijnse loge in de Souterstraat. Hij behoorde tot een familie waarvan de leden zowel
te Brugge als te Oostende en in Veurne-Ambacht bekend
stonden als de beste scheepsbouwers van die tijd. Hij zelf
was aan het hoofd van een groothandel, importeerde wijn
van alle herkomst alsook papier, dat hij meestal aan de kantwerksters verkocht. In het begin van de 18e eeuw was hij een
van de meest gegoede burgers van de stad ; onder de talrijke onroerende goederen welke hij gedurende zijn derde
huwelijk met Isabella-Theresia Errebrandt gekocht had, vinden
wij de vermelding van « een hoveniershof met alle de huyssinghen ende landen daermede gaende, staende ende ligghende
binnen de stad Brugghe, beeinde de Rollewegh, in het viercante bemeurt sijnde, de drij sijden soo ter straetewaerts als
ter veste sijnde vrije ende eigen meuren, en ter suijdsijde
sommende aen de erfve van Mevrouw de douagiere van den
Heer van Nieuwenhove ende nu de douagiere van Ockerhout,

1) Biekorf 1955, 18-19 en 38.

-86 emmers soo het ghestaen ende ghelegen is groot in erfve 3
gem. 1 l. 49 roeden, voortijds gheweest sijnde het oudts schottershof van de ghilde van handbooghe ...• (1)

Men weet dat vader Gezelle zich in deze zelfde
hoveniershof kwam vestigen in 1829 en dat onze
Dichter er op 1 Mei 1830 het eerste levenslicht aan~
schouwde. Het feit dat dit goed, dat lange tijd een
blekerij geweest is, aan een van de voorouders van
Baron Cluido van Zuylen van Nyevelt toebehoorde,
houdt evenwel geen verband met zijn peterschap van
Gezelie. Deze hoveniershof werd immers door de erfgenamen Moentack vervreemd en in 1785 zien wij dat
de toenmalige eigenares Joffr. Anna Willecome, echtgenote van Sr Caerel van Compernolle, meester-brouwer
«In de Sterre », Smedenstraat, het laat bezetten samen
met andere goederen.
Toen in 1709 een derde kind - de toekomstige kanunnik Guido Moentack - in het gezin Moentack..
Frans geboren werd, ging men, wellicht bij gebrek aan
naaste bloedverwanten, het peterschap voorstellen aan
Guido DANcKAERT . Voor de derde maal in de reeks liet
deze peter zich vervangen. Hij was toen 79 jaar oud
en bij de plechtigheden in de O. L. Vrouwkerk op 7
Februari werd het kind boven de doopvont gehouden
door Jan Bibau, schoonzoon van de werkelijke peter,
wiens naam «Guido » de dopeling ontving.
Guido Danckaert was een houthandelaar, hij bezat
een aanzienlijk vermogen en woonde in een voornaam
huis dat hij had laten optrekken nevens zijn houttuin
«op de Houtbrekersdam, aen de westsijde van de
Reie benevens het torrebrugske bij de Carmersbrugghe ».
Hij was wedwunaar van Adriane van de Kerckhove,
toen hij in 1663 hertrouwde met Johanna Schockaert
die overleed in 1707. Hij zelf stierf op 4 Juli 1716 en
werd bijgezet onder een witmarmeren zerk vóór de
1) Brugge Stadsarchief, Staten van goederen. Ze reeks N r

10.129. fo 1.009.

- 87koordeur van St. Gillis, waarvan hij kerkmeester was (1).
Zes en tachtig jaar te voren, op 10 Januari 1630, had
hij het doopsel ontvangen in St.Salvators (3 e portie).
Zijn peter was Guido van Doorne en zijn meter Eli~
sabeth van Vyve , Hij was de zoon van Guido DAN~
CKAERT de oude, die op 30 Juli 1628 in het huwelijk
was getreden met Magdalena van Vyve.
Guido Danckaert de oude, die zoals zijn zoon handel
dreef in hout, woonde in de Oude Zak. Zoon van
Antheunis en van Petronelle Haeghebaert, werd hij
gekerstend in St. jacobs op 14 Ougst 1607. Jammerlijk
is het tweede doopregister van deze parochie zoek geraakt, zodat wij niet met zekerheid weten wie zijn peter
was. Vermoedelijk was het dezelfde Guido van Doorne,
die later peter zou zijn van zijn zoon.
Guido VAN DOORNE, zoon van Claeys, was de volle
neef van Antheunis Danckaert-Haeghebaert, die de zoon
was van Guillaume Danckaert en van Barbara van
Doorne. Van Guido van Doorne weten wij dat hi]
meester-tegeldekker was, dat hij reeds in 1599 getrouwd
was met Mayke , de dochter van Loys Bramaert met
wie hij een huis kocht in de Kemelstraat, dat hij weduwnaar was in 1611 en nog in leven was in 1632. (2)
Hij moet rond de jaren 1570 geboren zijn. Hoe hij aan zijn
doopnaam gekomen is, en of zijn familie afkomstig was
uit het Brabantse weten wij niet.
De doopnaam Guido werd verder in eer gehouden in de
farnilie Danckaert. De laatste van dit geslacht, Guido, zoon
van Jan-Baptiste en van Johanna.. Theresia van Toers, was
kassier en raadsheer van de Berg van Caritate. Hij staat af ..
gebeeld met zijn familiewapen, samen met de andere raadsheren van deze instelling, op het schilderij van Mathias de
Visch, dat hangt langs de trap van het secretariaat van de
Commissie van Openbare Onderstand. Zijn weduwe, Michelle
Ancke, overleed in 1803; zij was de dochter van de make-

ze

I) Id.
reeks Nr 6.624. I. de Hooghe «Sepulturen der Stad
Brugge ~ V. blz. 195.
2) Brugge Stadsarchief. Register Pieter de Waeghemaecker,
fo 185 V O en Register St Niclaeyszesdendeel fo 1383..

-88 laar Thom8s Ancke en kleindochter langs moederszijde van
de rederijker Pieter Smidts, licenciaat in de medecijnen, die
als dichter en toneelschrijver een zekere faain mocht verwerven,
Vanaf 1707 is ook de doopnaam Guido traditioneel gè.;
worden in de familie van Coppernolle (var. van Compernolle).
Minstens vier leden van deze familie, waarvan twee « meester
in de chirurgie» werden, ontvingen deze voornaam bij hun
doopsel. Alles wijst hier op een verband met de familie
Danckaert, daar de eerste : Guido· DomilJicus op 2 November
1707 in de Ste Annakerk boven de doopvont gehouden werd
door Jan Bibau, die wij vijftien maanden later zien optreden
om zijn schoonvader te vervangen als peter van Guido Moentaek. Wij weten trouwens ook dat de ouders van Guido-Donlinicus, Jacques van Compernolle. meester chirurgien, en
Marie-Anna Verrneulen, een huis bewoonden in de Langestraat,
dat eigendom was van Guido Danckaert.

Naast deze reeks, waarvan al de leden - en onder hen
Guido Gezelle in 1830 - hun doopnaam uiteindelijk te
danken hebben aan Guido van Doorne, treffen wij nog
te Brugge de familie Strabant aan; waarvan de genealo..
gisten op zes opeenvolgende generaties, vijf Guy's vermelden. (1) In de akten van de 17 e eeuw wordt hun naam
steeds Guido geschreven. Mogen wij [gnace de Hooghe's
grafschriften betrouwen, dan was de werkelijke naam van
de eerste uit de reeks: GUYOT die, afkomstig uit Ariën aan
de Leie, zich in de 15 e eeuw te Brugge kwam vestigen,
waar hij op 24 Oogst 1496 overleed en samen met zijn
vrouw Isabella 's Costers begraven ligt in de zuidbeuk
van St. Gillis. (2) Ten gevolge van het huwelijk van Jo . .
sine Strabant met Vincent van den Bogaerdc, vinden
wij ook de naam Guido terug bij de afstammelingen
van deze laatste familie.
Buiten deze twee reeksen was te Brugge, vóór de 1ge
eeuw, de doopnaam Guido zogoed als onbekend.

A.

DE SCHIETERE DE LOPHEM

I) Annuaire Noblesse BeIge IBiü. p. 301. en ]. van RUYln
beke « Quartiers Généalogiques de la F amille Strabant. »
2) I. de Hooghe op. ei t. II!' hl. 134
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VOLKSGENEESKUN DE.
DE PLANE
Voor enkele tijd werd een collega 's morgens vroeg, JUIst
voor de mis, geroepen naar een stervend kind. Hij kon niet
onmiddellijk gaan, en zo geraakte het acht uur voor hij ge ..
reed was om het kindje te gaan « belezen », Toen kwam men
hem zeggen dat het kindje gestorven was. Daar het op mijn
wijk was, ging ik zelf om de ouders te troosten. Het kind
was zes-zeven maanden oud.
Bij het binnenkomen kreeg ik een paar kogel ogen ! « Ze
komen nu, als het te laat is ! » - « Zo, wat scheelde er aan ~»
« De plane, » - «Is de dokter er bij geweest ~ » - « Ja,
maar die kan er niets aan doen. 't Zijn maar de pasters die
dat kunnen genezen!» - « Maar, vrouwke, wat is dat. de
plane ~» - «Wel, gister was dat kindje fris en gezond,
's avonds slap, 't kweende en kweelde, er zat niets meer in 1. ..
Maar ' t was alleszins de plane, want nu staat er een kruis op
zijn voorhoofd en een boom op zijn rugske .. , » - « Maar ,
vrouwlee. dat is zo bij alle kindjes die dood zijn. 't Kruiske
dat is de fontanelle die invalt, doordat de hersenen drogen;
en dat boomke zijn de aderlees waarin het bloed stolt, die
uitzinken en zichtbaar zijn in dat licht vlezeke ... » - « Ja, ja,
die pasters van nu, met al hun grote studies! Ze weten' t zij
best!! »
Een bijgeroepen verpleegster, die juist in de omtrek was,
onderzocht het lijkje en gaf dezelfde uitleg. Deze vloog letter-lijk buiten !
Een oude tante kwam binnen en uitte haar verontwaardiging over het feit dat het kind niet belezen was geweest,
de oude pastoor van N. deed dat anders, haar kind had ook
eens de plane, Meneer Paster kwarn bij en zei: laat mij
alleen bij dat kindje, er is hier anders niemand nodig ....
wat hij deed hebben we niet gezien Blaar's nuchtens was
mijn kind weer gaaf en gezond.
Daarop vroeg ik : « Maar tante, hoe krijgen de kinders dat ~ ~
« Wel ze worden dat gezet van een of andere oude
tovermeet (oude lelijke vrouw). ' t Was t' onzen ook zo, er
kwam alle dagen zo een wijf t' onzen om melk. we wisten
dat zij , t kwaad kon zetten, maar we kwarnen er goed mee
overeen en zo deed zij niets, maar aan mijn kinderen 1110cht
zij nooit komen, 'k heb nog een kindje gezien waarop haar
vingers stonden. Dien avond was er zeker een woordje ge ..
weest met haar en als zij in 't deurgat stond, dr aajd« zij
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haar drie keers rond en spoog op de grond, 's avonds
had ons kindje de plane. 'k Vroeg wat daar tegen te doen
was en ze zeiden mij : als ze nog om melk komt moet ge
'nen trouwring onder de stoel leggen waarop ze gewoonlijk
zit, eja, Mijnhere, 'nen trouwring dat is gewijd he ! We deden dat, maar als ze haar neerzette, sprong ze recht, ze
wistte dat z'er ging aan plakken en ze zette peur op 'nen
andere stoel en we'n kosten wij toch met dien trouwring van
den enen stoel naar den anderen niet lopen. Maar z'en is
toch nooit meer weergekomen en mijn jongens en hebben
nooit van nietmeer geweten.
Het einde van de historie hier was, dat het kindje in
kwestie die zondagnamiddag ziek was, kloeg en kriepte, en
vader en moeder moesten toch naar de cinema ! Rap het
kindje een lat chocolade in de hand gestopt, en weg ! Bij
hun thuiskomst rond middernacht was het verslecht met het
gevolg dat het 's morgens dood was. J. B. Waregem

BEZWERINGEN.

Tegen brandwonden.
— Jesus en Sint Pieter gingen op het land
En vonden daar een kindje gans verbrand.
Jezus zei : « Neemt het bij de rechterhand
Dat het niet verder in-en-brand' ».

Tegen razernij.
— Sint Hubert ging op het land
zonder roe' of stok in d'hand.
Hij kwam een kwade hond tegen en zei :
« Hond, sta stille,
het is de macht van Jesus-Christus' wille. »
(De patiënt moet het gebed nazeggen. Toegepast in 1902
op een meisje van Beveren a. d. IJzer. )
— Hond, hond, vergoeden [wroeden] hond,
lk m'n weg en gij uw weg
Ter ere van Sint Hubrech'.
R. S. Roesbrugge
PALM STEKEN OP GOEVRIJDAG.
Te Stavele, Beveren aan
de IJzer, wordt dat nog zeer onderhouden- Men steekt palm
(van Palmenzondag) op de hoeken van de stikken, op
venster- en deurkassijnen, op Goevrijdag. Soms de dag er
voor of erna, maar liefst op Goevrijdag. A. B.
-
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MENGELMAREN
KATTEFEEST TE iEPER.

De Stad leper heeft op Kattezondag `tweede Zondag van
de Vasten) een schitterende plaats veroverd in de rij van
onze Karnavalsteden. Het oude Kattefeest dat na lange onderbreking in 1938 hernomen werd, is dit jaar uitgegroeid
tot een grootse folkloristische Kattestoet. Acht dagen te
voren, op de voorlaatste dag van Kattemaand, waren twee
nieuwe reuzen : Cieper, de reuzenkat, en Pietje Pek, de
drager van het kattevuur, plechtig gedoopt en ingeschreven.
Het programma van 1955 behoudt de plechtige aankondiging te 11 uur en de veroordeling van de Kat, gevolgd door
het Kattenwerpen van de Halletoren, dat nu gesteld is na
de Stoet, te 18 uur. De Stoet gaat uit te 15 uur en omvat
de volgende delen :
I. De Kattenverering in de geschiedenis : in Egypte ; bij
de Kelten en de Germanen ; de kat bij de heksen.
2. De kat in de taal en het volksleven : Tybaert de Kater ;
de gelaarsde Kat ; de kat in de kinderspelen ; de merkwaardige groepen over de kat in onze volksspreuken.
3. De kat en het Kattefeest te leper : de Reuzengroep ;
Graaf Boudewijn en het Kattenwerpen.
Het geheel is kunstzinnig, speels en smaakvol uitgewerkt,

brengt veel afwisseling en verdient zijn overgroot succes.
Het mooie programmaboekje bevat een goede bijdrage over
«

Ontstaan en groei van de leperse Kattefeesten » die

legende

en historie tot hun recht laat komen.
Hierbij een paar blocnotes van « levende folklore ».
Oude leperlingen beweren « dat geen Kattefeest voorbijgaat zonder sneeuw » Biekorf 1948, 70). En feitelijk was de

sneeuw ook dit jaar van de partij.
Heel leper miauwt » : zo hoorden wij zeggen en uitzenden gedurende de dagen van voorbereiding.
Naast het kattespeldje (1948) en katten in gebakvorm (1951)
zijn nu ook pluche kattepoppen in groten getale in de handel gekomen.
Bellewaerde-Park had als een van zijn Concertnummers na
de Stoet : « Albertus met zijn beroemde kat Bib. »
De taal weerspiegelt natuurlijk de evolutie van het Katiefeest ; uit de locale pers zijn de volgende woordvormingen
het aanstippen waard :
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Kattekoorts : « Heel leper was bevangen door een soort ongeneeslijke kattekoorts. »
Kattekostuumke : gedragen door een Fanfare.
Kattenliefhebbers : bezoekers (toeristen) van het Kattefeest.
Kattetractor : tractor die, in plaats van « katten » (figuranten), de Freya-wagen trekt.
De Kattestad : leper. « Haast onmerkbaar legde de duisternis een waas over de Kattestad. »
leperse Katten : equivalent van de spotnaam leperse Kinders =
inwoners van leper. «... en meteen was er ook zon in de
harten van alle leperse Kinderen... of moeten wij in het vervolg van leperse Katten gewagen ? » — (« Neen toch ! — zo
hoort men de Ieperlingen antwoorden — wij zijn en blijven
leperse Kinders, ook en het meest als wij onze aloude kattenV.
glorie in een fonkelnieuw karnaval ten toon spreiden. »)
EEN HEILIG-GRAF MET STENEN FIGUREN

verwijderd uit de H. Bloedkapel te Brugge. 1749.
De Fransen hadden pas de stad verlaten. Men bereidde
het groot Jubilé van 3 Mei 1749 — een jaar vertraagd door
de omstandigheden. (Men hield alsdan 1148 als het jaar van
de aankomst van het H. Bloed te Brugge).
De Confrerie en de Kapelanen van het H. Bloed — een
tikje door de geest des tijds aangetast --- vonden het ogenblik gekomen om een oud keldertje van volksdevotie in hun
kapel op te ruimen. Op hun aanvraag deed de griffier van
de Camer op 15 April 1749 het volgende rapport voor de
Brugse wetheren : « dat dheeren Confraters benevens de
heeren Cappelaenen van het Heyligh Bloedt versoghten den
Collegie te consenteren dat het graf ons Heeren met de
steene personnagiën daer ront om staende in den hoeck ter
reghter handt vande Capelle souden moghen worden gheweert ten eynde van alsoo te beletten ende voorcommen
de scandaelen de welcke, door eene indiscrete devotie van
diversche onnoosele ende eenvoudighe persoonen aldaer
licht brandende ende hunne ghebeden stortende selfs met
den rugghe gekeert naer den autaer, gedeurende het sacrificie ende het H. Bloedt ons Heeren geëxponneert, van tydt
tot tydt begaen worden, omme ter selver plaetse, als daer
toe seer bequaem synde, gemaeckt te worden eene rasse
tot bewaeringhe vande sieraden ende ornamenten vande
Cappelle. »
De Magistraat gaf daarop zijn toestemming aan de heren
kerkmeesters van Sint-Baselis om « het voorseide graf ende
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personnagien uyt te breken ende te weeren ten coste vande
fabricque » en aldaar te plaatsen een « casse ofte schapraede. » --- Brugge. Stadsarchief. Resolutie-bouck 1747-49, f. 193.
Dat zal wel een oud Heilig-Graf geweest zijn, met stenen
beelden in de aard van het merkwaardige Sepulcrum in het
0. L. Vrouwhospitaal te Kortrijk misschien ? Is daar iets
meer over bekend ? en wat is er van de uitgebroken beelden
geworden ? A. V.
ROND DE OPGRAVINGEN OP DE BURG TE BRUGGE.

(Karolingische Burchtkerk)
De gaande man peinst en zegt daar het zijne over, Het
volgende werd gehoord uit de mond van toeschouwers.
1. Wat ze daar zoeken ? 't Beurzetje geld natuurlijk. Er zit
goud en diamant in die grafkelders en ze zoeken daarachter.
Ge ziet wel, ze staan daar altijd met twee drie'n op de handen
te kijken van de delvers. En den dien' met zijn bril, is me
dat kijken en wrijven en nog wrijven als ze daar iets in d'eerde
vinden. Als ze dat peinzen, ze zullen er nevens zijn !
2. Hebben ze nog geraamten gevonden ? vraagt men nieuwsgierig. Ge ziet wel, dat is van de rijke, de die lagen in de
kerke begraven. De arme mensen stak men buiten in de put.
En als men de graven met beschilderde wand weer had
toegedekt : « 'k Versta er nu niets meer van », zei er een,
als ontmoedigd,
3. 't Is een onderaardse gang naar 't Kasteel van Male.
Kijkt maar, dat loopt rechte naar de Kruispoorte.
4. Sommige die 't wèl willen weten, spreken van een Romeins kamp dat ze zullen opdelven, zij hebben daarover iets
gelezen in hun weekblad.
5. En dat ze dat zo juiste weten waar dat da' ligt ! Zo
spreken sommige hun verwondering en bewondering uit.
6. 't Is dom dat ge niet met de wichelroede werkt, zei een
pendelaar tegen een van de werkleiders. Ik wil komen en
met mijn roede al de fondamenten aanwijzen.
E. N.
HERFSTDRADEN IN DE BRUGSE « LEGENDE VAN DE KANT

».

De romantische « Legende de la Dentelle » is, meen ik,
een schepping van Caroline Popp ; zij komt voor in haar
« Récits et Legendes des Flandres » (blz. 163-205 ; Brussel
1867), ik ken er geen oudere versie van.
De idylle van Arnold en Serena heeft als onmisbare inslag
« les fils de la Vierge » ; dit blanke gespin slaat neer op de
voorschoot van Serena, die de wonderbare tekening met
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gevonden
Het wonder van de « herfstdraden » wordt echter door
Caroline Popp geplaatst in de lente. « C'était une belle
journée de printemps. Les fils de la Vierge balancaient mollement dans les airs leurs blanches arabesques.... » Tot tweemaal toe valt het verschijnsel in de lente.
Deze versie werd ingekort, doch ongewijzigd, overgenomen
door P. Verhaegen in zijn grote monografie (La Dentelle et
la Broderie sur tulle I, 23 ; Brussel 1902).
Herfstdraden in de lente ? Een tegenspraak die in de
Franse redactie niet zo kras uitkomt, die echter met het natuurverschijnsel niet is overeen te brengen.
Met deze « dichterlijke vrijheid » van de schrijfster weet
ik geen weg, haar legende is letterlijk onvertaalbaar. Bestaat
er een Vlaamse versie van deze legende ? die de herfstdraden in het goede seizoen laat verschijnen ? M. S.
EEN FAKTEUR IN SCHAPEN EN IN FRANS LEREN
TE LAMPERNISSE IN 1773,

Op 4.2.1773 werd een genaamde Benediktus Govaert, 40 jaar
oud, geboren te « Lampernes », in de Hallepoortgevangenis
te Brussel opgebracht en door de kommissarissen van de
Drossaard van Brabant ondervraagd. Hij verklaarde « facteur
van schaepen » te zijn « voor de cooplieden van Vranckereyck ». Uit Lampernisse, waar hij woonde, vertrokken, had
hij « gerouleert langfis de canten van Reyssel ende Brabant
om naer schaepen te soecken, daerbij voegende dat hij oock
is diensten besorghende aen de jongens en de meyskens
boven de 20 jaeren van de casselreije van Vuerne ende (peren om de Fransche taele te leeren in Vranckereijck » en dat
hij voornemens was naar huis weer te keren.
Onderweg had hij vernacht in gasthuizen. Buiten zijn eigen
paspoort, op 10 Mei te voren afgeleverd te Lampernisse, bezat
hij er ook een van « een sekere Marie Beatrix de Schreyvere »
die hij een dienst bezorgd had te « Chardegem bij Reyssel » (?)
om Frans te leren. Het was de eerste maal dat hij in handen
van het gerecht kwam, zo verklaarde hij, maar hij had ook
gebedeld en gevagebondeerd en daarop stond in Brabant
eeuwige verbanning uit het hertogdom, tot welke straf hij dan
ook verwezen werd, met bevel Brabant binnen drie dagen te
ruimen.
C. THEYS
(RAB. Drossaard van Brabant, nr. 163).

-- 95 HAARDOFFER VOOR DEN DROL -- Vgl. Biekorf 1954, 251.
In Vlamertinge heb ik een huis geweten met een nis in den
open heerd. Op de vraag waartoe die nis diende, wist men
te zeggen : « We zetten daar vroeger een teeltje in met eten
voor den drol. » Soms ook goten we wat overschot van
drank in een putje gemaakt in d'asschen van het houtvier.-Aldus mijn zegsman, 72 jaar, van Roesbrugge.
« Den drol » leeft nog heden in de volksmond. Bij ons
hoort men :
« Den drol zit in de schouwe » : als de wind in de schouw zit.
« 't Is al voor den drol » : verloren moeite.
• Den drol is er mee gemoeid » : de duivel of het kwaad
is er mee gemoeid.
« Den drol mag het weten » : de duivel.
A. B. Stavele.

13e EEUW.
(Bij de Juliprent in het Gentse Psalter van 1240).
VLAAMS MAAIERSGERIEF IN DE

Het Kalenderblad van Juli in het Gents? Psalter van 1240
(Kon. Bibl. Brussel, Hs. 5163-64) vertoont een boer die maait;
volgens Ir. Paul Lindemans (Geschiedenis van de Landbouw
in België I, 458) is dit de oudste Vlaamse afbeelding van een
maaier. Dat Kalenderblad (afbeelding bij Lindemans II, plaat
IV) laat nog iets zien dat in de commentaar niet besproken
wordt, n. 1. een keteltje rechts van de maaier. Op het eerste
zicht zou men er een eetketeltje aan een lat in zien. Ik denk
dat het iets anders is.
Een kleine vijftig jaar geleden waren er hier in de streek
nog maaiers met de hand. Ze gebruikten de gewone wetsteen, maar daarnaast ook de « STRIJKER » en de « GREUSPOT ».
De strijker was uit hout (lat) en die pot was gevuld met

verbrijzelde ijzersteen — van die roste veldsteen (Rode.
berg), zoals men hem vindt in de onderbouw van oude kerken
— en een deel water. Ze doopten hun strijker in die brij en
bewreven de snede van de zeis daarmede.
In die afbeelding zie ik « strijker en greuspot », zoals ik
dat gerief meermaals heb horen noemen van oudere mensen
hier in de streek.
« Strijkere » vind ik in Loquela. « Greuspot » staat niet in
De Bo noch in Loquela.
A. B. Stavele
BOEKDRUKKER VEREECKEN TE KORTRIJK EN TE OOSTENDE.

—

Van deze drukker kon ik nog geen werk in handen krijgen.

Pieter Jan Vereecken (zoon) verkreeg 21 Juni 1780 octrooi van
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de Keizerin om zich als boekdrukker en boekhandelaar te
Kortrijk te vestigen. In datzelfde jaar opende Jan Blanchet
een drukkerij in de Leiestraat bij het stadhuis en werkte als
erkend « Stadts-drukker » ; feitelijk volgde hij op aan Joannes
De Langhe die 1780 zijn bedrijf heeft gestaakt. Naast Blanchet
bleef Petrus Callewaert als drukker werkzaam. Twee drukkers
in de Leiestad maakten de concurrentie te zwaar en Vereecken zag uit naar Oostende, waar alsdan geen drukker was.
Hij verkreeg 7 juli 1781 de toelating om zich te Oostende te
vestigen en was er een viertal jaren als drukker werkzaam.Toen
in 1784 een zekere Jan Rodenbach uit Keulen zich te Oostende als drukker kwam vestigen, keerde Vereecken naar Kortrijk terug. Heeft hij hier zijn vak uitgeoefend ? Kent iemand
onder onze lezers Kortrijks drukwerk van Vereecken ? E. N.
ZANTEKOORN UIT DE WESTHOEK.

t Kampt, zei de bulte en è lei van onder.
- Zotten doen preufslagen.
— E' zot op è prochie is niet, — maar drie zotten in
menage, dat is nogal vele.
— Van een met verstand van zaken :
Huizen zijn ruizen,
Koopt land : 't is diamant.
Vgl. andere versies : Biekorf 1946, 96, 120, 189 ; 1951, 24.
A. B. Stavele
VRAGEN.

De laatst overlevende kanunnik van St-Niklaas (Norbertijnen) was Engelbertus-Franciscus
De Molder ; hij overleed te Diksmuide in 1854 en moet zeer
oud geweest zijn. Welke bediening heeft hij na het Concordaat uitgeoefend ? Was hij een Veurenaar ? C. D.
VEURNE. ST-NIKLAASABDIJ.

-

Omstreeks 1840 was er een zeBRUGGE. LITHOGRAPHIE.
kere Fabronius-De Meyer als lithograaf te Brugge gevestigd.
Van welke nationaliteit was deze Fabronius ? en hoelang was
hij alhier werkzaam ? Waar is steendrukwerk van hem be
waard ? D. V.
Opstel en Beheer :

A. VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge.
Postrekening : 2335.37
Abonnementsprijs: WO fr.
Druk. A. Van Po lvoorde, Beenhouwersstraat, 35, Brugge

lp.
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Dat is een leer- en leesblad voor
alle verstandige Vlamingen
WESTVLAAMS ARCHIEF
voor Geschiedenis, Oudheidkunde
en Folklore

Verschijnt maandelijks

56 8te jaar.

4_

In Grasmaand, 't jaar 1955.

HET ONTSTAAN VAN TWEE SINT - RITA - DEVOTIES
IN WEST- VLAANDEREN
Sinds de Eerw. Paters Augustijnen de verering tot
de H. Rita van Cascia in onze gewesten verspreidden, heeft deze heilige « voorspreekster in hopeloze
aangelegenheden » in elke bidplaats waar ze wordt vereerd, een levendige devotie met zich meegebracht.
De beelden van Sint-Rita in kerken, kloosters en kapellen zijn, vooral sinds de jongste oorlog, zo talrijk
geworden dat ze eenvoudig niet meer bij te houden zijn.
Van twee Sint-Rita-oorden in West-Vlaanderen, nl.
Heist-aan-Zee en Reningelst laten wij thans het ontstaan volgen.
I. - HEIST - AAN -ZEE.

Tijdens de oorlog 1940-45 sukkelde de heer O. V.,
destijds visser, thans een welgesteld handelaar te Heistaan-Zee, met zijn gezondheid. Diep onder de indruk
van de lektuur van een brochure over het leven der
H. Rita, besloot hij een novene te doen te harer
ere. Hij hield woord en na afloop van de negen dagen
voelde hij daadwerkelijke beterschap. Hij wou echter
geen ondankbare zijn en wachtte tot de oorlog ten
einde liep om de kerk te Heist met een beeld van zijn
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Weldoenster te begiftigen. Dit geschiedde in de maand
Mei — maand waarin het feest van de heilige valt —
van het jaar 1945. Een andere persoon, die op aanraden van de heer O. V. eveneens tot de H. Rita
had gebeden, wilde in de kosten van de aankoop
delen, doch O. V. verkoos het volledig bedrag op zich
te nemen.
Hij bleef echter niet bij dit ene feit, de genezene
ging verder. Hij bestelde een berg brochures over het
leven van Sint-Rita bij de Paters Augustijnen te Gent
en verspreidde ze te Heist en elders. Meer nog, negen
jaar later, in de Paasvakantie van het jaar 1954, toog
hij met zijn familie per auto naar Cascia zelf, terwijl
hij onderweg andere befaamde bedevaartplaatsen bezocht.
Tegenwoordig verheugt de kerk te Heist-aan-Zee zich
in een druk gevolgde Rita-verering, waarbij zich niet
in het minst de badgasten aansluiten. Geen dag gaat
voorbij, vooral in het seizoen, of men treft meerdere
gelovigen biddend voor het beeld aan. Moderne devoties, moderne ex-voto's ! Een twintigtal marmeren

platen, meestal met Vlaamse teksten, getuigen voor de
bijstand die de H. Rita haar vereerders verstrekt. Het
beeld is steeds door bloemen en kaarsen omringd.
De wijding der rozen, zoals gebruikelijk in andere Ritaoorden ter herinnering aan het zogenaamde mirakel
der rozen uit Rita's leven, grijpt niet plaats te Heistaan-Zee.
2. — RENINGELST.
De Sint-Rita-verering te Reningelst is van jongere
datum dan deze te Heist. Op een dag van het jaar
1949 werd bij de pastoor een beeld der H. Rita afgegeven dat met de autobus van Poperinge was toege
komen. Het was bestemd voor de kerk, maar eigenaardig genoeg, de schenker scheen onbekend, en als
men een geschenk krijgt, wenst men toch zijn weldoener te kennen. Het nieuws liep rond als een
vuurtje en tegenwoordig nog hangen de Reningelstenaars om deze gebeurtenis een waas van mysterie.
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Doch de geestelijkheid wist beter : hier was hoegenaamd geen sprake van een wonder, zoals de volksmond meende ; de schenker was de geestelijken wel
bekend, het was nog wel een inwoner van de gemeente, die, uit dankbaarheid tegenover Sint-Rita, haar
beeld had laten bestellen in het Huis Depuydt te
Poperinge en het vandaar met de bus naar Reningelst
had laten overbrengen. Dit was de ware toedracht der
zaak ; de schenker wenste echter verborgen te blijven
en aldus kon de volksmens er geen kop aan krijgen.
De toenmalige herder kwam echter op het gelukkig
idee het Ritabeeld niet in zijn kerk te plaatsen,
maar van de gelegenheid gebruik te maken om een
vervallen kapel, gelegen nabij de kerk, weer op te
fleuren. Het betreft hier een vroegere 0. L. V.-kapel,
die verwoest werd in 1914-18, daarna wel heropgericht,
doch weer in een troosteloze toestand was geraakt.
Mits toelating van de familie Ryckewaert, aan wie
de kapel toebehoorde, liet de pastoor ze heropknappen.
In de nazomer van 1949 werd het Rita-beeld erin geplaatst en van toen af begon de devotie. Thans hebben de Parochiale Werken te Reningelst de kapel
van de familie Ryckewaert overgenomen.
Sint Rita wordt door de Reningelstenaars druk ver-

eerd. De wijding der rozen heeft ook hier geen plaats.
Samen met de nieuwe beevaart maakte de meisjesnaam
Rita opzienbarende vooruitgang in de Reningelstse
families.
Tot daar deze twee Rita-histories. Beide vonden hun
ontstaan in het persoonlijk initiatief van mensen die
aan de « patrones der hopeloze zaken » hun dank wilden
betuigen. In de Heistse devotie kan men de taaie
« propaganda » bewonderen van één persoon, die ongetwijfeld het grootste aandeel heeft gehad in de
huidige bloei der Sint-Rita-verering aldaar. De interessante zijde in de Reningelstse devotie is dat het nieuw
beeld aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan van
een lokale legende, volgens dewelke het volk meent
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dat het beeld op mysterieuze wijze in de gemeente
is aangeland. Het zou de moeite waard zijn na te
gaan hoelang deze legende onder het volk zal blijven
leven. Zolang de geestelijkheid (zelfs de koster is er
niet van op de hoogte !) en de schenker zelf het stilzwijgen bewaren, bestaat er in alle geval geen gevaar.
Ten ware er Reningelstenaars zijn die « Biekorf » lezen.
W. GIRALDO

KANTJAGERS.
In de Franse Tiid, toen de jonge mannen moesten optrekken en daardoor de akkers niet meer algemeen bedricht
konden worden, het linnenweven in de streek stilaan verviel,
moest menigeen noodgedwongen de hand uitsteken naar de
aalmoes.
Het was toen de tijd dat Bakelandt met zijn bende in WestVlaanderen ruchtbaarheid verwierf wegens zijn moorden en
misdaden. In Zuid-West-Vlaanderen was de misdadigheid
niet zo groot, maar het bedelen was aan de orde van de dag.
De mensen die gewoon waren te bedelen en die altijd

luisari s geweest waren, gingen bij dage om aalmoezen ; bij
nachte waren het diegenen die uit eerlijke schaamte hun armoe niet openbaar durfden tonen.
De eersten dus waren de gewone schooiers en kwamen alleen, of in groep, en bedelden aan de deuren. De anderen
waren de kantjagers. Deze gingen bij nachte in groepen naar
de mensen die konden geven en, daar ze mijde waren, slopen
ze langs hagen en kanten om niemand op de baan te ontmoeten, om niet herkend en voor armoelijders aanzien te worden. Vandaar de benaming kantjagers.
De beter bedeelden gaven brood, vlees, kleding en lenigden
aldus het leed der armen. Maar dra ontstonden misbruiken
onder de kantjagers. Zij ontmoetten malkaar langs kant of
weg, knoopten kennis aan ondereen, van eenling tot eenling ;
het groeide aan tot groepjes en het werd een macht.
Daar ze meestal gemaskerd optraden om aan de waakzaamheid der gewapende macht te ontsnappen, werden zij ruw,
eisten geld, traden grimmig op of begonnen te stelen.
Bij valavond sloten de boeren en de burgers hun deuren en
aan de kantjagers werd hun het gejonde door een openge-

schoven venster toegereikt.
Men vergelijke in de Woordenb. : Kantejager (De Bo), Kantjagere (Teirlinck), Kantgaarder (Joos).

L. DEFRAEYE
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DE BEELDHOUWER PEPERS IN GESCHIL
MET HET AMBACHT DER METSELAARS
Brugge 1779-81
In Februari 1779 liet het ambacht der metselaars
een blauwe zerksteen uit het huis van de Brugse
beeldhouwer Pieter Pepers weghalen (1). De beeldhouwer had letters en sieraden gekapt in een zerksteen
voor de genaamde Dionusius van Lerberghe zonder
ingeschreven te zijn in het ambacht der metselaars,
waartoe ook de steenhouwers behoorden. Hij steunde
zich op het dekreet van 13 November 1773, waarbij
de beoefening van de schilder-, beeldhouw-, graveer.
en bouwkunst voor elkeen vrij was verklaard. (2) De
kunstenaar moest dus van geen enkel ambacht deel
uitmaken. Om deze redenen verlangde Pepers de zerk
terug en eiste schadevergoeding ; daar hij onder voogdij stond, kon hij geen proces beginnen. Hij vroeg
toch de toelating om zelf zijn zaak te mogen aanhangig maken ; op 24 Maart werd hij verzocht de
gegrondheid van zijn aanklacht te late d staven door
drie advokaten. In hun advies van 12 April gaven de
1) Over het leven en het werk van P. Pepers (1730-1785)
hopen we uitvoerig te handelen in de katalogus van de tentoonstelling van 18e.eeuwse kunst, die deze zomer te Brugge
gehouden wordt. — Alle stukken van dit proces bevinden
zich in het Rijksarchief te Brugge, Fonds der Ambachten,
nr. 240.
2) Zie .1. De le Court, Recueil des ordonnances des PaysBas autrichiens, 3e s. 1700-1794, t. X. (Brussel, 1901) biz. 43233. Op 20 Maart 1773 was een ordonnantie uitgevaardigd ge.
worden voor Brabant alleen ; op 13 November werd een besluit voor gans het land genom:.tn. Te Brugge, Dendermonde
en in Henegouwen was men echter reeds geruime tijd vrij
de kunst te beoefenen. (L. Galesloot, Documents relatifs a la
formation et la publication de l'Ordonnance de Marie-Thérèse
du 20 mars-13 novembre 1773, in Annales de l'Académie
d'archéologie de Belgique, xxili J867), 451-558). Te Brugge
maakte een hallegebod, gedateerd van 8 November 1717 en
uitgevaardigd op 5 Januari 1718, de schilder- en tekenkunst vrij.
(Brugge, Stadsarchief. Flallegebodea 1711 22, f. 137 v. 133 v.)
-

-
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hun mening te kennen dat Pepers letters en sieraden
in de zerk mocht kappen aangezien « dat in desen
meer te considereeren doet de konste ende wetenscap
van het graveeren ofte plaet snijden als wel den
blauwen steen, tot soo verre dat den selven steen
maer en kan aengenomen worden als een accedent
der konste, ende oversulckx daer aen moet cederen. »
Alhoewel het besluit gunstig luidde voor Pepers,
poogde men nog eerst de twee partijen akkoord te
stellen ; deze wilden hun zaak echter rechterlijk verr.
volgen. Op 23 September besloten de schepenen het
advies in te winnen van de advokaten Pecsteen, Van
de Walle en Conraedt van de Raad van Vlaanderen.
Deze waren van mening dat, alhoewel aan de steenhouwers « exclusivelyck competeert het coopen ende
voorts vercoopen van steenen », een kunstenaar stenen
mocht beeldhouwen en verkopen op voorwaarde dat
« de veranderinghe degone den heeschere daer an
soude hebben toeghebragt door kenders ende constenaers soude moeten worden aansien ende aengenomen voor eene waere ende opreghte konste. » Ze
konden echter niet oordelen welke partij gelijk had,
daar ze de zerk niet gezien hadden en « de beeld
houwconste niet synde van het ressort vande jurisprudencie. »
We kunnen reeds opmaken dat de betwisting zal
gaan nopens de vraag of het kappen van letters —
graveren, zegt Pepers — een echte kunst is of behoort
tot de gewone bezigheid der steenhouwers. Toen de
schepenen de zaak voldoende gegrond vonden, gaven
ze de toelating de betwisting voor het gerecht te
brengen.
Het verslag van de vier getuigen, door Pepers opgeroepen, werd opgemaakt op 11 April 1780, maar
pas ingediend op 5 Augustus van dat jaar. De getuigen waren Dominicus Daisy (konstenaar ende beeldesnyder), Hendricus Maegerman (beeithauwer), Michiel
Allaert (gravuir ende juwelier) en Francois Clement
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« etiquet » (stuk G) omschrijft duidelijk de betwisting;
men spreekt er echter ook van koperplaten, wat toch
eigenlijk iets anders is. Allaert somt in artikel 6 twee
koperplaten op die hij graveerde, nl. de epitafie van
bisschop Carondelet in S. Donaas en de zerk van
kanunnik Van Hamme in de O. L. Vrouwkerk. In artikel 5 staat het volgende : « Voorts sullen de gemargineerde van het gonne voorschreven geven voor redenen
van wetenschap dat het hunne perfecte kennisse is dat
het graveren van dusdaenige letteren ende ciraeden soo
op manbel, orduyne ofte andere steenen ofte kooperplaeten altyd door hun ende de voordere konstenaers
onder de graveerkonste gerekent is geworden, ende dat
de steenhouwers selfs hunne jsers waermede sy dusdaenige gelycke sercken graveeres van alle tyden, gelyck
de gemargineerde, graveerjsers hebben genaemdt. »
Daisy, geboortig van Sint Omaars, verklaarde dat de
toestand ook zo was « alomme in Vranckeryck, alwaer
den deposant synnen leertydt heeft ghedaen ».
Het antwoord van het ambacht, gedateerd van 14
November 1780, bevatte de getuigenissen van twee
meester-beeldhouwers ; alhoewel de aard van de uitspraak ook voor hen van belang was, meenden ze toch
dat het letterkappen noch tot de beeldhouwkunst noch
tot de graveerkunst behoorde. Jacobus de Roo , die op aan-

vraag van Pepers de zerk was gaan zien, verklaarde
dat te Parijs, waar hij had geleerd, de beeldhouwers
zich niet met het kappen van letters in een zerk bezig hielden en dat iemand die nauwelijks zijn leertijd
zou gedaan hebben bij een steenhouwer, zulke letters
zou kunnen maken. Jacobus van Heecke zei op zijn
beurt dat het « kappen van diere in niet anders en
bestaet als eeniglyck de letteren ende ciraeden gebost
ofte afgeteekent synde op den steen t' overloopen
met het yser ende aldus daerin te hauwen. »
Op 15 December bevestigde het ambacht nogmaals
zijn opvatting, zich steunende op de etymologie van
het woord steenhouwer en op de getuigenissen van de
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metselaarsambachten van Gent en Mechelen, die het
letterkappen op zerken van arduin en marmer immer
tot hun bevoegdheid hebben gerekend.
De partij van Pepers antwoordde dat hieruit bleek
dat deze ambachten te Gent en te Mechelen zich ook
het voorrecht van het graveren op zerken wilde toeeigenen. In verband met de etymologie verklaarde ze
dat het de steenhouwers inderdaad toegelaten was « het
hauwen ofte cappen van orduyn ofte andere steenen »,
graveren mochten ze echter niet.
We zien hier nogmaals dat Pepers kost wat kost het
graveren in de kwestie te berde brengt ; daarom ook gebruikte hij de vroegere getuigenissen betreffende koperplaten. De tegenpartij houdt zich aan het woord kappen. (1)
In Maart 1781 verstrekte het ambacht een uitvoerig
antwoord, kenlijk met het doel een gunstige beslissing
af te dwingen. Enkele goed gevonden voorbeelden illustreerden hun betoog waarin ze bewezen dat niet
alle gekapte letters tot de graveerkunst behoorden.
Ze maakten verder een onderscheid tussen het hoofd
en het bijwerk in de beeldhouwkunst. Hier volgen de
artikels 4, 7, 8 en 11 (stuk M)
4. Aengesien dat het nateurlyc is dat die letteren ende

ciraeden, die den heescher gravure naemt, eijghenlic den
zerck sijn maeckende, den welcken andersints geenen zerck
en soude wesen.
7. Diergelijcke letteren en sijn maer dienstigh, maer oock
ten selven tijde noodigh, om ken6aer t e maecken wie dat
onder den zerck, den welcken altydt het object ofte materie
principael blyft, begraeven light.
8. Evengelijck op orduijn ofte andere steenen gestelt wordende voor limiten, of te denoterende den inganck van eene
I) Geen van beide partijen schijnt kennis te hebben gehad van
een gelijkaardig proces dat in 1699 gevoerd werd, steenhouwers contra beeldsnijders, over het « kappen van waepens, letters, ciraten in
sepulturen en in epitaphien ». Daarover A. Vande Velde. De Ambachten van de Timmerlieden en de Schrijnwerkers ta Brugge (Gent
1909), blz. 156,
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riole ofte bedeckte buijsen ofte putten, eene relative inscriptie
gehauwen wordt, bij exempel eene gekroonde b in gothicksche caractere om den eyghendom ofte jurisdictie te beteeckenen van dese stede.
11. Alswanneer den heescher eenighe statue heeft gemaeckt,
bij exempel eenen diaken met eenen rooster, hij vermagh
vrijelijck den piedestael daer bij leveren, alwaere hij oock
effen ende int' geheele niet gesculpteert, ende daer op den
naem cappen van den H. Laurentius.
Pepers gaf zich echter niet gewonnen, maar legde
een notariële akte uit Gent voor (van 9 April 1781),
waarin Jacobus Martens, beeldhouwer, en JoannesPhilippe Sartel, fijnschilder, verklaarden « datter binnen
dese stadt gheene meesters steenhauwers eenige sarken en vermogen te graveren. » Dit versterkte Pepers
nog in zijn eis !
Op 15 Juni werden de beide partijen echter voor
de schepenen gedagvaard ; men trof er een overeenkomst waarin Pepers beloofde geen zerken meer te
maken, noch er sieraden of letters in te kappen zonder van het ambacht deel uit te maken. In feite was
hij dus de verliezende partij ! Men kwam overeen als
volgt. Men liet Pepers « het vervolgh van den zerck
in questie » die nu echter diende voltooid te worden
door een lid van het ambacht der metselaars. Pepers
zou dat werk betalen en beloven « van namaels...
geene zercken meer te maecken ofte letteren ofte
cieraeden te graveren, kappen ofte hauwen in wat
maniere het soude mogen wesen » tenware hij zelf zou
lid worden van het ambacht der metselaars.
Luc DEVLIEGHER
UIT HET WESTLAND.
— Sprekende van iemand die danig ellendig ziek was en
maar niet dood gerockt, zei me iemand : « Onzen Heere
is geen kermisgast, hij komt niet waar dat 'em gevraagd is. »
— Wanneer men iemands dood toewenst (wat gewoonlijk
niet gemeend is), zegt men :
Hij is alzo nodig in 't land
A. B. Stavele
of te Juni d'erappels 'èplant.
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TEKENWERK VAN HENDRIK PULINX

1725-1741
Toen de « stadtsoversiender » Engel La Maire op 17 Juli 1720
te Brugge overleed, bleef het opengevallen officie geen vierentwintig uren onbezet. 's Anderendaags verscheen de Tresorier
Jonker Jacob de Gheldere voor het College van schepenen
en stelde de wetheren zijn candidaat voor : Hendrik Pulinx,
die ter zitting zelf werd aanvaard en beëdigd. (1)
Hendrik Pulinx was dan 22. Het officie dat hem ten deel
viel was eigenlijk dubbel ; zijn titel, zoals deze van zijn
voorganger, was « stadts oversiender ende ontfangher van de
Oude Halle ». De « technische dienst » van de stad bestond
alsdan uit een stadstimmerman, een stadsmetselaar en de
« oversiender van stadts wercken », die feitelijk de stadsarchitect was. De toekenning van dit belangrijke « oversienderschap »
aan de jonge Pulinx wijst op het vroegrijpe talent dat de
wetheren in de zoon van Arnout, oud-deken van het ambacht
der schrijnwerkers, hebben erkend.
Van een officieel tekenaar als Pulinx mag men verwachten dat er heel wat tekeningen en schetsen in dossiers
van archieffondsen te Brugge en elders verscholen liggen.

Met een drietal nummers kunnen we hier een catalogus van
zijn tekeningen inzetten. Verder onderzoek zal hopelijk tekenwerk aan het licht brengen dat voor de studie van Pulinx als
beeldhouwer belangrijker moge zijn dan het hier medege-

deelde.
1. Het eerste nummer is een tekening van de balksleutel
met de vermeende beeltenis van Jacob van Maerlant, een
snijwerk in 1 465 uitgevoerd door Wouter van lnghen van
Sluis in de « oude Vierscaere » van het stadhuis in Damme.
Pulinx begaf zich naar Damme op 30 Mei 1725 en tekende
er nauwkeurig de balksleutel na, op aanvraag van een Amsterdams geleerde, Isaac Le Long, die een uitgave van de
Rijmbijbel van Maerlant voorbereidde. Deze uitgave, die
met 180 kopergravures zou geïllustreerd zijn, is nooit versche-

nen. Le Long publiceerde echter in 1732 te Amsterdam een
merkwaardig bibliographisch werk dat in 1764 een tweede
uitgave beleefde : Boef -Zaal der Nederduitsche Bybels, waarin
1) Stadsarchief. Feriebouck 1711-37, f. 89 v. — Over H. Pulinx zie
o. m. Biekorf 1955, 57-60.

•

CHAPEL LE ARDENTE

voor de uitvaart van Keizer Karel vi

in de St. Donaaskerk te Brugge.
Tekening van Hendrik Pulinx
(Stadsarchief Brugge, Feriebouck 1737-55, f, 20)
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hij uitvoerig handelt over Maerlant en over de hem be..
kende handschriften van de Rijrnbijbel. Dit deel van zijn
studie is geïllustreerd met een kopergravure van de balksleutel. uitgevoerd naar de tekening van Pulinx. Le Long geeft
daarbij de volgende commentaar (tussen blz. 158 en 159 van
de tweede ui t gave) :
« Van het hieronderstaande Gedenk-teeken... ter eere van
Jacob van Maerlandt opgerecht, binnen het Stadthuys der
steede Damme, in Vlaanderen, in een groote Zaale, koustig
uytgehouwen, op den Sleutel van een grooten Balk; in alles
nog seer wel kennelyk, en het Beeldt ongeschonden, behalven
een kleyn weinig aan de Neus en aan d'eene Wang; door
my opgespeurt, en niet souder groote moeyte daar ter plaatse
in 't net doen afteekenen , door den Konstryken Hendrik
Pulinx, Bouwmeester van Stadtswerken tot Brugge; volgens
deszelfs bygaande Verklaaringe s ,
Dit attest van Pulinx luidt als volgt:
« Het waere Afbeelsel van
eene Balcke, liggende in 't
Stadthuys binnen der Stede van Damme, by Brugge, in Vlaanderen, met alle syn schronghen. en forme gelyck in dese fi..
gure is te si en ; als ook syn groote, volgens de Brugsche

V oet-rnae te

: Volgens de letter A tot 8. is lanck twee Voe-

ten, van B tot C. is lanck twee Voeten, van C tot D. is
lanck dry Voeten en twee duymen. De breede alomme is
een Voet en haelf. Deselve 8alcke light hooge, gherneten uyt
het Pavement tot het besneden werk, 18 Voeten en twee
Duymen. In teeeken der waerheyt. hebbe het selve onderteekent, en gemaeckt den 30 e Mey 1725.
Hendrick Pulinx
Bouw-meester van Stadts werken.»
De gravure naar Pulinx' tekening werd herhaaldelijk in
handboeken der letterkundige geschiedenis gereproduceerd,
nada t ze door Dr. Jan Ten Brink op volle grootte (en met
de kenletters van Pulinx !) als buitentekstplaat in zijn Geschiedenis der N ederlandsche Letterkunde (1897) was overgenomen.
2. In hetzelfde jaar 1725 maakte Pulinx een tekening van
de nieuwe steenweg van Brugge (St. Pieters) op Blankenberge, naar het ontwerp van de landmeter Frans Verplancke.
Deze «Aenwysinghe vande nieuwen blanckenberghschen Calleseijdewegh ten jaere 1725 ghernaekt », is een pentekening gehoogd rnet waterverf ; zij beslaat een strook papier van
137 x 27,5 cm en is uitgevoerd op de « schaele van 350 roe-

— 109 -den ». Het stuk is getekend door « Inventor Frans Verplaneke
en tot tweemaal toe door Pulinx : na de vermelding : « Dese
geteekent door Hendrik Pulinx, oversiender van stadts wercken»
tekent hij nogmaals : « Hendrik Pulinx oversiender van stadts
wercken fecit » .
De tekening is een cartographische voorstelling van de
plaatsen, beken, wegen en percelen die door de nieuwe
steenweg doorsneden worden. Het dorp Blankenberge is getekend op zijn geheel, uitlopend tegen de nog ongeschonden
duinenrij die op heel de breedte van het blad geschetst is. (1)
Een blad van documentaire aard, dat getuigt van goede
smaak, kunstzin en vakmanschap.
Het stuk is bewaard op het Stadsarchief te Brugge, ingeplooid vooraan in het Feriebouck der Tresorie 1711-1737,
Kreeg Pulinx opdracht van de Tresorier om deze tekening
te maken ? De stad Brugge kwam niet rechtstreeks tussen in
de bouw van de nieuwe steenweg, de magistraat stelde er
echter groot belang in en mogelijk heeft Pulinx deze « Aenwysinghe » uit eigen beweging getekend en aan zijn principalen aangeboden.
3. Het Feriebouck 1737-1755 van de Tresorie bevat onder
het jaar 1741 een ingelast folio (31 x 19 cm) met een tekening
— pentekening verhoogd met waterverf — van de « Chapelle
ardente » die, op last van het stadsbestuur, werd opgericht
in de St. Donaaskerk voor de officiële vigiliën en uitvaart van
Karel VI, Rooms Keizer en Graaf van Vlaanderen. Deze
plechtigheid had plaats op 11 en 12 Januari 1741.
Pulinx had als « oversiender » de uitvoering van de chapelle
ardente te leiden. De Tresorier meende eerst dat men de

chapelle van 1701 (Koning Karel II van Spanje) zou kunnen
gebruiken die geborgen lag « op den solder van de speye
van drye gaeten van het Minnewaeter ». Pulinx liet het materiaal uit het Sashuis overbrengen naar de Halle : bij de
opstelling aldaar bevond men de oude chapelle zeer « defectueus », sommige stukken ontbraken en het geheel leek de
heren van de Tresorie al te zeer « oude styl ». Pulinx kreeg
21 Nov. 1740 de opdracht een nieuw model te maken « naer
de hedendaeghsche maniere » met benuttiging, zoveel mogelijk, van het voorhanden zijnde materiaal. Zijn eerste schets
1) Zie de afbeelding bij het artikel van Dr. J. De Smet, conservator van het Rijksarchief, over « De Steenweg van Brugge op Blan
kenberge » in ons volgende nummer.
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werd, mits enkele veranderingen, goedgekeurd. Pulinx tekende dan het model « in het groot » voor de timmerlieden en
deelde ook het werk uit aan de draaiers, beeldsnijders en
aan de schilder Jan Garemyn. (1) Persoonlijk werkte hij als
beeldsnijder aan de grote kroon en het « verheven wapen »
van het fronton.
Pulinx was een zakelijk man en bracht 137 extra-werkuren
in rekening, gedetailleerd in een « Noticie van extraordinaire
diensten en besonien ghedaen bij Hendrik Pulinx buijten het
devoiren van het oversienderschap int consipieeren en dirigieren het maeken de chapelle ardante tot den dienst vanden
overleden Keyser Carel den Vl. saligher memorie ». (2)
Als besluit van heel de onderneming overhandigde Pulinx
op 20 Februari 1741 aan de Tresorier een tekening om, als
document voor de toekomende, « in de ferie ter tresorie te
leggen ». Dit blad vormt nu folio 20 van het aangehaalde
Feriebouck. Pulinx heeft het overbodig geacht dit blad te
ondertekenen, daar het een geheel vormt met het uitvoerig
verslag over de plechtigheden door de griffier in het Feriebouck (f. 19 v.-23) ingelast. A. VIAENE

ZANTEKOORN.
— Tand vóór tonge is goed advies. (Met de tanden gesloten kan men niets zeggen en zich dus ook niet misspreken of
misklappen).
— Twee keersen en ee' vier
maken elkendeen bijstier.
(Twee kaarsen tegelijk laten branden was vroeger een buitengewone verkwisting die leidde tot ondergang en armoede.
Bijstier : behoeftig, arm ; vgl. De Bo).
— Manten tegen Kalle schoppen (of slaan).
(Wanneer men al gaande met de hielen schopt tegen de knoezel. Deze zegswijze hoort men hij sommige landse mensen).
A. B. Stavele
1) Jan Garemyn -- Pulinx spelt zijn naam steeds e Garewint » —
schilderde : het groot verheven blazoen ; twee grote blazoenen « op
bart, te weten een om naer den dienst te verblyven in den choor
van St. Donaes, ende het andere in het stadhuys » ; en verder talrijke
kleine en grotere blazoenen op karton en papier om te hechten op
toortsen en « op de vaesen van de chapelle ardente »,
2) Los blad in Feriebouck 1737-55.
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OVER HET ONTSTAAN EN DE OPBOUW
VAN DE GROTE MOEREN
(vervolg en slot van blz. 84)

Rond het begin van onze jaartelling onderging onze
kustvlakte grote veranderingen. Reeds meerdere malen
zijn, 66k in dit tijdschrift (1), de diverse fasen van de
Duinkerkiaanse transgressie besproken, van welke de
fase van de 4e48e eeuw voor onze kustvlakte wel de be
langrijkste was. Het gebied van de Moeren waar, zoals wij reeds zegden, het veen hoog was opgegroeid,
werd van deze overstromingen gespaard ; het bleef als
een echt veeneiland boven de omringende overstroomde
gebieden uitsteken. Ook de overstromingen van de 10 e
eeuw hebben het veengebied van de Moeren niet bereikt, evenmin als trouwens het gebied van de Lage
Moere van Meetkerke. (2) Dat deze latere overstromingen het veengebied van de Moeren niet hebben bereikt,
is in de eerste plaats te danken aan het ingrijpen van
de toenmalige bewoners van de Polderstreek, die tegen
het opdringende water in het oosten de Oude Zeedijk aanlegden en in het westen een andere dijk,
waarvan wij het bestaan vermoeden maar waarvan wij
de loop nog niet konden reconstrueren. (3)
Met het verminderen van de invloed van de 4e-eeuwse
overstromingen komt de geschiedenis van de Moeren
in een derde fase : deze van de veenontginning. Het ligt
voor de hand dat het veengebied van de Moeren op
de eerste plaats in aanmerking kwam voor het winnen
van turf in het nieuwe, boomloze (en dus brandstofloze) Veurnse poldergebied. Het veen lag er aan de
oppervlakte en was bovendien van een uitstekende kwa-

1)Zie de bijdragen van Moormann en Ameryckx in Biekorf,
jaargangen 1949, 1953, 1954.
2) J. Ameryckx in Biekorf 1953, 155.
3) Wij menen dat de oude, kronkelige weg D72 van Duinkerken naar St.Winoksbergen de westelijke pendant van de
Oude Zeedijk is geweest.
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liteit. De bewijzen van de veenontginning in de Moeren
zijn talrijk, maar geen van de oudere auteurs heeft met
zekerheid durven beweren, dat er in de Moeren een
dikke veenlaag werd afgegraven. Veel acten van schenking of verkoop van moerland, o.m. aan diverse kloosters, hebben ons inziens betrekking op het huidige
gebied van de Moeren. En de abdij Ter Duinen
richtte zelfs op de hogere « enclave van Veurne » met
zijn niet venige ondergrond één van haar beide Moerhoven op, van waaruit de systematische veenontginning werd uitgevoerd.
Inderdaad werd de ontginning van het veen van de
Moeren radicaal doorgevoerd, en terwijl men elders in
de polders op de uitgeveende percelen nog laagjes
slecht brandbaar restveen vindt, die dan bedekt zijn
met vergraven jonge polderklei, is er in de Moeren
nog slechts uiterst weinig veen aanwezig. Slechts op
de « Enclave van Veurne » en ook langs de randen
van het gebied van de Moeren vindt men nog enkele
sporen van het veen terug.
Wij menen echter niet dat men er tijdens de ontginning in is geslaagd om al het veen weg te nemen.
Het volledig verdwijnen van het zg. restveen is naar
onze mening geschied in de volgende fase, waarin
het gebied van de Moeren tengevolge van het uitvenen kwam.
Deze vierde periode wordt door ons de meerfase
genoemd. Inderdaad ontstond er, tengevolge van het
uitvenen, op de plaats van de Moeren een uitgestrekte
plas, omgeven door de eveneens uitgeveende, moerassige Buitenmoeren. (1) Op oude kaarten is deze plas
zeer juist aangegeven ; ook is hierop soms de hogere
« enclave van Veurne » te zien als een bebost schiereiland .
Wat geschiedde er nu tijdens deze meerfase ? In die
1) In de Buitenmoeren was op het veen wél een jonge kleilaag afgezet, zodat dit gebied na het uitvenen niet zo laag
kwam te liggen als de eigenlijke Moeren.
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periode verdween op de eerste plaats al het restveen.
In het groot meer werd door grondstromingen dit
restveen van de bodem opgewarreld en in het « biologisch actief » zoetwatermilieu van het meer werden de
veenbrokken en -brokjes langzamerhand geheel en al
verteerd. Slechts langs de kanten van het meer vinden
wij nog resten van dit opgewarrelde « verslagen » veen,
0
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moderne perceelsbagranz n9
– -- — - Sporen van een oudere begrenzing
7`reekbeddingen van de wadden fase

Fig. 3. — Gedeeltelijke reconstructie van het oude kreekbeddingensysteem en van een oudere percelering in het noordelijk
deel van de Moeren, opgemaakt aan de hand van luchtfoto's.

omdat het hier tijdig bedekt werd met zandig materiaal en zodoende werd geconserveerd ten behoeve van
de aandachtige onderzoeker van onze tijden. Nadat
het restveen was verdwenen vormden de oude waddenafzettingen van de Flandriaanse transgressie de bodem van het meer. Ook deze afzettingen bleven niet
onberoerd : grondstromingen en golfslag deden de bovenste laag ervan opwarrelen, zodat het meer, vooral
tijdens stormachtig weer, erg troebel werd. Maar dit op-
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gewarreld materiaal kwam elders weer tot afzetting.
Langs de rand van het meer vormde zich een waar
strand. Vooral in de richting van de overheersende
winden (de oostelijke zijde dus) groeide dit strand uit
tot een machtige wal, die ' het eigenlijke meer van de
Buitenmoeren scheidde. (1) Het is juist onder dit strand
(dat door ons de meerwal is genoemd) dat wij de
brokken verslagen veen terugvinden. Ook de bodem
van het meer onderging de invloed van stromingen
en golfslag. Deze invloed is nu nog waar te nemen
aan het verschijnsel dat de bovenste 40 cm van de
huidige meerbodem bestaat uit verspoeld materiaal,
dat in verschillende opzichten afwijkt van het eronder
liggende, Flandriaanse waddenmateriaal. Het zou ons
te ver voeren om nader op deze verschillen in te gaan.
Wij willen echter vermelden dat het oorspronkelijk
reliëf van het waddenlandschap met zijn hoger ligr
gende kreekoevers en zijn lagere kleiplaten vervlakte,
zodat nu de bodem van de Moeren tot de vlakste
gebieden van onze polder behoort. Slechts op één
enkele plaats vonden wij het reliëf, zoals dat op figuur 1 geschetst staat, nog terug.
Met de beschrijving van hetgeen er tijdens de meerfase is gebeurd zijn we weer op ons uitgangspunt teruggekeerd : in 1625 kwam er, althans voorlopig, een
eind aan de meerfase en begon de « droogma/erijffase ».
Wij dienen nog te vermelden dat ook de latere inundaties een zekere invloed hebben gehad op de meerbodem. Zo kon men b. v. na de overstromingen uit
de laatste wereldoorlog waarnemen, dat er plaatselijk
zandig materiaal was afgezet, terwijl elders de bovengrond lichtjes was afgespoeld. Bovendien waren toen
de grachten grotendeels volgespoeld en moesten weer
geheel worden uitgegraven. Dit volspoelen van de
I) Ook dit strand is op bepaalde oude kaarten te onderscheiden als een beboste strook te midden van het meer van
de Moeren enerzijds en de lage moerassen van de Buitenmoeren anderzijds.
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grachten heeft zich ook voorgedaan tijdens de vroegere
inundaties in de 17e en 18e eeuw en wel in die mate
dat toen het grachtenstelsel volledig was verdwenen.
Het is interessant om te vermelden dat de oude
grachten zich op luchtfoto's soms nog lichtjes aftekenen als lichter of donker gekleurde, rechte lijnen in
de grond en ook in de gewassen (figuur 3).
Herhalen wij tenslotte in het kort, welke de afzettingen zijn die men in het gebied van de Moeren
kan vinden (fig. 2).
1. Kleiige en zandige afzettingen uit de Flandriaanse
Waddenfase. De zandige afzettingen liggen hoofdzakelijk in langgerekte stroken de oorspronkelijke kreekoevers of oeverwallen. De kleiige afzettingen vormen
de vroegere kleiplaten. Ook de oude kreekbeddingen,
die meestal zeer smal zijn, werden dikwijls opgevuld
met kleiig, vaak iets veenhoudend, materiaal.
2. Veen of daring. Slechts zeer weinig veen is overgebleven en dan ligt het nog meestal niet op de plaats
waar het gevormd is, maar is het verplaatst tijdens
de meerfase.
3. Kleiige en zandige afzettingen van een iets jongere
transgressie (Cardium-transgressie van 1800 v. Chr. ?) die
op de hogere « inham » van de « enclave van Veurne »
liggen.
4. Verspoelde meerbodem en meerwaisedimenten,
die dus voornamelijk uit het historisch tijdperk dateren
(7e of 8e eeuw tot begin 17 e eeuw).
Dr Ir F. MOORMANN
Werkleider bij het
Centrum voor Bodemkartering I.W.O.N.L.

PAASWATER EN SINKSENWATER.

Sommige houden die twee apart.

Paaswater is tegen gespuis en toverij.
Sinksenwater tegen donder en bliksem, om rond te gaan
als 't dondert.
Voor dagelijks gebruik in de wijwatervatjes is het eender
welk wijwater, « achter dat 't wijwater is ». A. B. Stavele
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TOPONYMICA UIT DE KUSTSTREEK
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blz. 23)

VLISSEGEM. De oudste grafieën uit de 11 e en 12e E. (Flissin ..
gehem, Flissinghem, Flisingem, e. a, zie Deflou VI, 646)
laten ongetwijfeld een reconstructie *Flissingohaim toe. Alleen
de vorm FI~skenghem (988) (1) is afwijkend maar mag 'liet
gebruikt worden omdat hij zeer twijfelachtig is.
Volgens Carnoy (Orig. noms des communes 11 712) zou deze
naam een collectief bevatten : « Le nom paraît renfermer un
collectif Vlassingen, d' oü, par umlaut Vlissing~n : plaines couvertes de flaques (voy. Vlosselaar, Vlossendaal). » Eenieder
moet toegeven dat dit *Vlassingen wel heel sterk afwijkt van
de oudste vormen, die ongetwijfeld van het Flissingem-type
ZIJn.

Waarom hier niet de eenvoudigste en meest voor de hand
liggende oplossing nemen ~ Waarom zou Vlissegem niet tot
de lange reeks patronymicale heem-namen behoren ~ Geleerde
toponymisten als Mansion en Carnoy aarzelen omdat in onze
gewesten een persoonsnaam Flisse (Flidso) schijnt te ontbre..
ken. Maar dit is geen voldoende reden! Ten eerste heeft
deze naam in naburige gewesten bestaan (West Frankrijk :
Agenf lidis. Baldoflidis, e. a.). Ten tweede leveren wellicht
toponiemen als Vlissegem en Vlissingen het bewijs dat deze
naam ook bij ons bestaan heeft.
Wij hebben met dhr O. Leys van het Naamkundig Instituut
te Leuven over deze kwestie gecorrespondeerd. Hij schrijft
ons het volgende : « Mansion vermoedt in de plaatsnaam een
persoonsnaam. Ook P. L. T ack (2) leidt de naam van een
persoonsnaam af. De psn. Flisse is volgens hem ontstaan uit
Flid-so ; [lid- is een bestanddeel van tweeledige Gernlaanse
namen, die vooral in het Westfrankenrijk aangetroffen worden;
bv. Agentlidis, Bdldoflidis, Gerflidis. Flithildis. Flidulf e. a.
bij Förstemann 508-509. Flidso zou dus een vleivorm zijn van
een dergelijke naam. In het Nederlands. Engels of Duits ma..
teriaal kan ik nergens een psn. Flidso. Flisse vinden. Ook
[lid-namen ontbreken. Het blijft echter mogelijk dat Flisse in
Vlissegem en Vlissingen een bijnaam zou zijn. en dus van
nature uit zeldzaam en « einrnalig », Deflou vermeldt een 14e eeuwse bijnaam Vlisse in W.-VI. s .
1) C. Piot. Les pagi de la Belgique et leurs subdivisions. Bruxelles
1871 (Académie royale de Belgique ; mémoire couronné).

2) Nomina Geogr. Neerl. IX, 1934. p. 90·92.
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ZELZATE. Het ligt buiten onze bedoeling ons hier grondig
met de etymologie van de naam dezer Oostvlaamse gemeente
in te laten. Laten wij alleen ter vermakelijkheid volgende zin
uit Carnoy (Orig. II 771) aanhalen : « Nous proposons, dons,
de traduire « ferme dans les terres salées, étant donné que
Zelzate est a la limite des Polders et que ion retrouve un Zelzate
a Dudzele ». Dit laatste argument is waardeloos omdat het
toponiem Zelzate te Dudzele een migratie-toponiem is, ontleend aan de gemeentenaam zelf. De Leopold-vaart heette
oorspronkelijk en heet thans steeds nog op de volksmond
Zelzatevaart omdat het aanvankelijk de bedoeling was hem tot
Zelzate door te trekken. Pij de brug over de twee vaarten
(Zelzatevaart en Schipdonkvaart) tussen Dudzele en Westkapelle ontstond er rond 1850 een herberg « In Zelzaete »,
waarnaar later ook een wijk genaamd werd.
Interessanter is het dat er in 1576 te Passchendale een stuk
land was, genaamd « de selsate » (Deflou xviii 397). Dit moet
een oude hoevenaam zijn (Mnl. saete : woning). En wat is sel ?
Het Mnl. sel betekent derrie of darink of de as daarvan,
waaruit men zout kon stoken. Is Zelzate de woning waar
zout uit darink gestookt wordt ? Dus een zoutziederij ?
Deflou (XvIII 389) vermeldt het woord zel (zouthoudende turf)
en verwijst naar de toponiemen Zeldonk en Zelzate. In vroegere tijden is er veel zout uit darink gewonnen geweest,
zodat het niet te verwonderen is dat dit gebruik sporen in de
plaatsnamen achtergelaten heeft.
ZILLEBEKE. Alhoewel deze gemeente buiten het kustland
ligt, willen wij hier toch op een moeilijkheid wijzen, die bij
de verklaring van deze naam optreedt. Tot in de 14e E.
luidde de naam Selebeke, Zelebeke. Later wordt het Zeilebeke en vanaf de 16e E. Zillebeke. Carnoy (Orig. II 627)
schrijft onder Sille (bijriviertje van de Dender) : « Ce nom
de rivière, qui se retrouve dans Zillebeke, remonte a la racine du néerl. zijl == ruisseau, chenal ». Daar steekt wel een
grond van waarheid in, maar toch is het niet zo eenvoudig
wegens de oorspronkelijke vorm Selebeke. Om de talrijke
zijl-, zille-, ziele- en zelfs zele-toponiemen te verklaren is
het wel nodig een wortel met ablautvarianten te veronderstellen : hypoth. ww. *zijlen, zelen : traagjes stromen, bij de
wortel van zijgen (Germ. sihw- = neerdruppelen, Sanskriet
sic- = uitgieten, enz.)
ZIELEBRUGGE. Een brug tussen Zuienkerke en Houtave,
ook Eevoorde-brugge genaamd, over de Blankenbergse vaart.
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Volksetymologische vervorming van Zilebrugge (Zijlebrugge) :
brug over de Zile (watergang). — Over de legende van de
Zielebrug, zie Biekorf 1955, 61.
EEVOORDE. Eivoorde is de verkeerde, geleerde schrijfwijze
voor Eevoorde, naam van een belangrijke oude watergang
tussen Koolkerke, Dudzele en Lissewege in de Watering van
Groot-Reigarsvliet. Bij het inpolderen van de Groot-Reigarsvlietpolder werden ter ontwatering vier grote, bijkans rechtlijnige waterlopen gegraven, die van Brugge uit waaiervormig
naar het Noorden uitstraalden : de Lisseweegse watergang,
de Eevoorde, de Rontsaartader en het Oude Zwin. Merkwaardig is het dat de Lisseweegse Watergang de grens vormt
met Eiensluis-Watering (voormalige polder) en het Oude
Zwin de grens met de Watering van 's Heer-Baselishoek, de
Kerkewatering van Oostkerke en de Watering van Romboutswerve.
Wat betekent Eevoorde ? Een voorde is een waadbare
plaats. Maar een « 1,vaadbare plaats » door een diepe gegraven vaart, dienend voor af watering en scheepvaart, heeft geen
zin. Het woord « voorde » moet hier kortweg « vaart » betekenen. Merkwaardig is het dat de oudste grafieën op
*E2nvoorde wijzen : Envoorde (1290), Heenvoorde (einde 14» E )
e. a. (zie Deflou I[I 931). Daarmee valt het woord buiten
de serie van Eienbroeke, Eienbrugge e. a. Wellicht hoort het
element een- bij de gemeentenaam Eine (Oudenaarde) ?
Laten wij hierbij nog opmerken dat ook het Oude Zv. in
een gegraven en niet een natuurlijke waterloop was. Wanneer
wij zijn loop en ligging zien in verband met de andere grote
watergangen van de streek, kunnen wij daar geen ogenL,lik
aan twijfelen. JOZEF DE LANGHE

DE

VAN
VERMISTEN UIT NAPOLEON'S LEGER
OPSPORING

Na de veldtochten van Napoleon bleven er veel militairen
op slagvelden of in kampen achter ; de familie was in de
meeste gevallen geheel onwetend over het lot van hun zoon,
broer of vader, die ze jaren her had zien vertrekken. Private
opsporingsbureau's traden in werking en trachten tegen betaling de overlijdensplaats en -datum terug te vinden, zodat
men zekerheid had en de opengevallen erfenis aan de rechtmatige erfgenamen kon toewijzen.

119 Drie gedrukte circulaires van zulke opsporingsdiensten
werden ons onlangs ter hand gesteld; het betrof hier po'
gingen om een zekere Paul van Speybrouck fs. Laurent,
een Brugse conscr it, terug te vinden.
De eerste twee, daterend van 1817, werden uitgestuurd
door een zekere A. Paulic (een Jood ?), « Rue St. Honoré N°
252 te Parys ; houd zyn kantoor te BrusseL Rue de la Puterie,
N° 484. alwaar de aanvragen moeten gedaan worden s . De
eerste brief zegt dat Paulic 80 000 namen bezit van in krijgs
gevangenschap overleden militairen. Hieruit levert hij doods
extracten op aanvraag. Daarenboven waren twee bedienden
op reis in die landen waar de oorlog had gewoed, om doods
berichten in te zamelen. Een aanvraag of « abonnement»
kostte drie gulden hollands courant. In bijlage gaf Paulic
een keus van door hem reeds gevonden overledenen. zowel
Noordnederlanders als Vlamingen en Walen. Voor West-Vlaanderen geeft hij op : 28 Bruggelingen (0. a. kapitein Pierre
Desmedt), 8 Kortrijkzanen en 1 Oostendenaar. In zijn vol
gende brief schrijft Paulic dat hij ook lijsten laat « rouleeren »
in hospitalen en gestichten en dat hij naamlijsten stuurt naar
Oostenrijk, Polen, Rusland en Spanje, opgesteld in de lanc'stalen, met nevens elke naam de vermelding der geldscm die
de familie aan de eventuele vinder belooft. De zaak ''''3S
nogal sterk gecommercialiseerd : lijsten konden fekocht
worden à 10 francs en bij iedere nieuwe opgave, resultaat
of niet. was men tot een nieuw « abonne me nt » verplicht.
Deze tweede brief bevat in bijlage - als een soort propaganda
- de namen van 28 overleden Westvlamingen onlangs doer
hem ontdekt, geboren te Evrechoven (?), Adeluc (?\ Ardooie,
Pittem. l\1enen, Alveringern , Rekkem. Lendelede, Avelgem,
Waasten, Brier (== Srielen ?). Staden, Ruiselede, Bray (== Bredene t), Izegem, Moeskroen, Lenik (== Lennik, Brabant ?J,
Moen, Kortrijk, Brugge. Asverge (?) en Ieper. met ernevens
de plaats waar ze waren gestorven.
Het moet zijn dat er zeer vtel vermisten niet werden
weergevonden; ook met van Speybrouck was dit zo. De
familie was in 1821 nog in briefwisseling met een « Bureau
van Onderrigting en Dood.Extracten, op den Nieuwendijk,
N° 18. te Amsterdam s , De opzoekingen werden ook hier
ver doorgevoerd ; op 29 September 1821 b. v. werden nog
lijsten verzonden naar 73 nieuw . ondekte en tot hiertoe onbekende Russische. Pruisische en Oostenrijkse hospitalen.
Ook hier kon men een premie uitloven. Een abonnement
was in dit bureau meer doelmatig, want de opgegeven na-
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men werden ook afgedrukt in 9 couranten « dewijl vele Militairen in de Dorpen overleden zijn ». De gedrukte brief is,
zoals de andere twee, een circulaire met dienstaanbieding.
Voor vijf gulden kon men inschrijven. Overlijdensakten, gelegaliseerd door « Z. Exc. den Minister der Nederlanden »
werden afgeleverd, die geldig waren om « ingevolge het 116
Art. van het burgerlijk wetboek, van de regtbanken vonnissen
te verkrijgen, die hun in het bezit stellen van het gene den
Militair nalaat ». In 1821 bezat dit Bureau slechts twee naamlijsten meer : « de eerste van 2.000 overleden en gesneuvelde
Militairen, en 42 welke nog in Rusland in leven zijn, voor
6 St. en de tweede, inhoudende 73 Staf- en andere officieren,
33 Gardes d'Honneur, 3.609 Manschappen, en 105 die nog
in Rusland in leven zijn, ingevolge de laatste veldtochten,
voor 12 St, ».
Met dit alles kunnen we uitmaken dat er zelfs duizenden
onder de opgespoorden verder vermist bleven. Het werkelijk
getal der vermisten, erbij genomen dat dergenen die nooit
werden opgenomen in een « abonnement », moet dus zeer
hoog hebben gelegen. Dit is goed te verstaan in onze tijden,
waar officiële en internationaal ingerichte opsporingsorganismen, beschikkende over alle middelen die het moderne verkeer
biedt, nog steeds van duizenden en duizenden geen verder
spoor meer konden terugvinden in een oorlogsgebied dat —
in Europa althans --- nauwelijks zo uitgestrekt was als dit van
Napoleon's veldslagen. L. VAN ACKER
NOG OVER MEESTER CLAERBOUT UIT PITTEM
(Biekorf /954, 61 65)
-

In de interessante bijdrage van dhr. V. Arickx over meester
Claerbout, folklorist en landbouwkundige, wordt gewezen op
de invloed die E. H. Juliaan Claerhout uitoefende op meester
Claerbout.
Minder bekend zijn, naar we menen, de betrekkingen die
er bestonden tussen Claerbout en Desiré De Laey, eveneens
een liefhebber van geschiedenis, folklore en oude dingen.
Meester Claerbout was secretaris van het Verbond der Landbouwcomicen van Roeselare-Tielt-Ingelmunster. De Lacy
(1843-1924), burgemeester van Hooglede en lid der Bestendige Deputatie, was niet alleen voorzitter van dit Verbond,
maar ook van de Provinciale Landbouwkamer van WestVlaanderen. Te Brussel was hij zelfs lid van de Hoge J achtraad en van de Hoge Landbouwraad.
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De Laey kwam dus, alleen al door zijn beroepsbezigheden,
regelmatig in contact met meester Claerbout. Is het toevallig te heten dat De Laey zich juist documenteerde voor zijn
geschiedkundige werken over Hooglede, toen meester Claerbout zijn folkloreboekjes uitgaf rond 1899-1900 ? De « Geschiedkundige aanteekeningen over Hooghlede » verschenen
inderdaad te Roeselare in 1902, gevolgd in 1906 door een brochuurtje over het ontstaan der parochie St. Jozef te Hooglede.
Ook De Laey verliet voor goed, rond dezelfde tijd, zoals
zijn vriend Claerbout, deze liefhebberij. Beiden werden ook
meer en meer opgeslorpt door hun landbouwactiviteiten.
Opnieuw ingericht bij Kon. Besluit van 18 Oct. 1889 — ze
dateren oorspronkelijk van 1848-49 — wonnen de Comicen en
de Raden vooral aan betekenis na de landbouwcrisis der
jaren 1880-95 ; de herinrichting van 1888 staat trouwens in
dit teken. Zo verruimden de Landbouwcomicen en meteen
de provinciale Landbouwraden, die er een soort adviserend
bestuurslichaam op waren, meer en meer hun werkkring, zodat de « secretarissen » en « voorzitters » er heel door in beslag
werden genomen. Voor beiden zal dit het einde der liefhebberij hebben betekend.
Vermelden we tenslotte nog dat de opvolger van meester
Claerbout, als secretaris der Landbouwcomicen van RoeselareTielt-Ingelmunster, in 1926 mijn vader zaliger was, Remi Van
Acker, onderwijzer en landbouwleraar te Ardooie (t 1943), die
zelfs nog een stukske familie was van de inmiddels overleden
De Laey. Ook De Laey werd als voorzitter der Landbouwcomicen en der Provinciale Landbouwkamer door een Ardooienaar opgevolgd, nl. Cyr. vanden Bussche, oud-burgemeester
en gewezen senator (t 1930).
Al deze personen waren vriendschappelijke samenwerkers
om door voordrachten, leergangen, proefvelden, veeprijskampen en andere middelen de landbouw en de veeteelt op hoger
peil te brengen. Hun wetenschappelijk onderlegde voorman
was een merkwaardige figuur: Felix De Keyser, Rijkslandbouwkundige (Wielt 1857-1927), schrijver van tientallen landbouw..
kundige boeken en brochures, een groot inspirator en onbetwistbaar leider op landbouwgebied, zowel van De Laey,
van Claerbout, als van de hele generatie landbouwwerkers
uit Midden-Vlaanderen rond de eeuwwisseling.
Meester Claerbout kwam dus na zijn folkoristische periode
terecht in een meer prozaïsch milieu, maar een midden dat
directer met de levende man van de buiten — drager van de
levende folklore -- in aanraking stond.
L. VAN ACKER

— 122 BIJ DE OPGRAVINGEN TE BRUGGE.
DE « DOMEINKERK » VAN DE EERSTE BOUDEWIJNS
Bij het einde van de eerste opgravingskampagne, begonnen
op 8 Maart en eindigend op 30 April, past het hier een beknopt overzicht te geven van de resultaten van het oudheidkundig onderzoek. (I)
De ontdekking van de grondvesten van de « ronde » kerk,
uit het einde der Ixe eeuw, is het belangrijkste feit. Na enkele dagen systematisch graven vond men drie rnuurgedeelten
van de achtkante middenkerk ; daarmee was meteen bewezen dat de oude grondvesten van deze kerk in de xiie
eeuw niet gediend hebben voor het koorhoofd van de romaanse bouw, zoals in vroegere studies over de S. Donaaskerk algemeen werd aangenomen. De grootte van deze muren wijst er op dat de Brugse burchtkerk kleiner was dan
de dom van Aken, die, althans in grondplan, getrouw werd
nagevolgd. De muren zijn van veldsteen en van Doornikse
steen (buitenwand) ; ze zijn zeer breed, daar ze bestemd
waren om de bovenlichtmuren te dragen. Een omgang scheidt
de oktogoon van de zestienkantige buitenmuur ; van deze laatste
grondvesten is een gedeelte aan weerszijden van het koor
blootgelegd.
Het vlak afgesloten koor meet binnenwerks ongeveer
3,50m x om ; de muren zijn ± 1,30m breed. Het materiaal is
veldsteen ; in de bovenste lagen wordt meestal het keper- of
visgraatverband aangewend. Er is geen enkel spoor van een
krypte gevonden, noch onder het Karolingische noch onder
het romaanse koor. Belangwekkend is de zware onderbouw
van de muren van het koor en van de zestienkant die, op
een diepte van zes meter, op een dubbele laag boomstammen rusten.
Daar de opgravingen gebeuren op de plaats van het romaans middenkoor zijn weinig resten van de romaanse
kerk te voorschijn gekomen. Op enkele plaatsen zijn de
twee funderingsmuren, waarop de zuilen en pijlers stonden,
opgegraven ; er is ook vastgesteld geworden dat de grond-

1) De opgravingen, ondernomen met steun van het Stadsbestuur van
Brugge, staan onder leiding van Dr J. MERTENS van de Dienst voor
Opgravingen van het jubelpark te Brussel ; hij wordt bijgestaan door
Dr LUC DEVLIEGI-IER.
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vesten van de noordmuur van de kooromgang meer dan 3m
breed zijn.
Het koor heeft een noordelijke afwijking ; die richting is
trouwens ook vast te stellen in de talrijke graven die men
er aantreft. (1)
Uit deze gegevens kunnen we opmaken dat de opgravingen
op de Burg reeds zeer belangrijke resultaten hebben opgeleverd. Niet alleen is het grondplan van de oude burchtkerk
nu haast volledig gekend, — het juiste plan van de westtoren ontbreekt nog, — maar er zijn zelfs gegevens die aanwijzingen kunnen bevatten nopens het oude bewoningscen.
trum. Het opgravingsverslag belooft dan ook belangrijk te
worden voor de oudste geschiedenis van Brugge.
In September worden de werken hernomen, ditmaal onder
de Burgstraat. Als de grondvesten daar ook goed behouden
zijn gebleven, zal bij velen de wens opkomen om de gehele
plattegrond in een aangepaste omgeving bewaard te zien als
het oudste en eerbiedwaardigste monument van de stad. (2)
L. D.
De spade die in het voorjaar de historische grond van de
grafelijke burchtkerk methodisch met sleuven doortrekt, haalt
oude problemen op en schept er nieuwe
Wat men blootgelegd heeft zijn de funderingen van het
<, opus rotundurn et altum >, door Galbert beschreven de
visu in 1127 en een anderhalve eeuw later door Maerlant,
naar een geschreven of mondelinge traditie, vermeld als « gbemaect naer den Aecsen gewerke » : naar het model van.
de Keizerlijke Paltskapel te Aken. Onze burchtkerk, een primitieve Mariakerk, werd naderhand aan de H. Donatianus toege.

wijd, om in de XII» eeuw afgebroken en door een nieuwe,
romaanse St. Donaaskerk vervangen te worden. Zij had het
niet verder gebracht dan tot collegiaal kapittelkerk en grafelijke
1) Van verschillende dezer gemetselde graven zijn de binnenzijden
beschilderd (X1Ve en XVe eeuw) in de traditionele stijl en polychromie ; op de westzijden zien we een voorstelling van Christus aan
het Kruis met Maria en Joannes ; op de langszijden komen talrijke
kruisen voor, dikwijls vergezeld van engelen die wierookvaten
zwaaien.
2, Zouden de bezwaren hiertegen te groot zijn, dan kan men het
voorbeeld van Parijs navolgen : een witte streep in de grond van het
Cour du Louvre (zuidwest-hoek) duidt er het plan en de omtrek aan
van het middel,cuws,. kasteel dat in 1865 werd blootgelegd.
Red,
-

-
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parochiekerk (1089) ; haar romaanse (en gotische) opvolgster
zou in 1560 kathedraal worden van het oude bisdom Brugge
en als zodanig, verzadigd van barokke verbouwing, op de
vooravond van het Concordaat ten onder gaan, de moderne
archeologie een ideaal plein voor opgraving nalatend.
De eerste Boudewijns houwden een burcht tegen de Noormannen op de tegenwoordige Burg. Nu zien we de hele
onderbouw blootliggen van de kerk die zij in deze burcht
lieten oprichten. Een énig e kans. Men zal uit de aard der
zaak nooit zoveel te zien krijgen van de vroegste kerkbouw
der stadsparochies - St. Salvators en O. L. Vrouw - die
reeds bestonden toen de Boudewijns aan het bouwen gingen.
Waarom hebben de bou wers dat terrein gekozen ~ Vanzelf
wordt het oude probleem van een ROlneins en Mer ovingisch
Brugge wakker geschud: de Romeinse Burg van Duclos,
het hypothetische Romeinse kamp van Carl Hauptmann
(Bonn), de « Ouden Burg » van Vredius en Karel Verschelde.
Vredius beloofde in i65ü een monographie over de Burg
van zijn stad ; zijn Liber peculiaris de Burgo Brugensi kwam
nooit van de pers. Men kan echter uit de compacte folio's
van zijn Flandria afleiden in welke chauvinistische geest hij
de zaken zou hebben voorgesteld: hij verwerpt Torhout als
mogelijke eerste standplaats van de relieken van St. Donaas ;

hij verwerpt Oudenburg als omheinde stad en plaats van herkomst van bouwstenen voor de bouw van Brugge: niet uit
Oudenburg doch uit de « Ouden Burg ~ van Brugge zelf
kwamen de stenen die Boudewijn voor de bouw van zijn
Burg zou hebben gebruikt.
De opgravingen roepen nu het beeld op van de stad Torhout met haar Merovingische cella en Karolingische kerk;
van de stad Harelbeke met haar krocht en kerk van de
e Voorgraven » ; van de stad Oudenburg met haar rijke literaire traditie die. volgens Vannérus en Gysseling, de belang..
stelling van de archeologen verdient en sedert lang een opgravingskampagne verbeidt. En wat zouden mogelijke onderzoekingen te Sijsele, Snellegem. Roksem - en ook Aardenburg (het oude Rodenburg) - al niet ter vergelijking kunnen
bieden !
De burcht van Brugge was een militair bouwwerk tot verdediging van het Noorden van het Rijk, hij was echter vooral
het steunpunt en centrum van het domein dat de Boudewijns
in de Vlaanderengouw hebben aangelegd. De studie van
E. H. Noterdaeme heeft dit onlangs duidelijk in het licht
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« domeinkerk » van onze eerste graven ; hun Brugse burcht
was immers geen residentie en is dat ook onder hun opvolgers
nooit ten volle geworden. De burchtkerk is ten andere ook
nooit de grafelijke begrafeniskerk geworden, de Sint-Bertijnsabdij en de Sint-Pietersabdij (Gent) hadden de voorkeur van
onze eerste graven-lekenabten. Karel de Goede is de eerste
van onze graven die te Brugge werd bijgezet ; het gebeurde,
zoals bekend, buiten zijn beschikking om en tot spijt van de
abt van St. Pieters die, daags na de moord, vóór de burcht
kwam kamperen en eerst na drie weken zijn drieste aanspraak op het stoffelijk overschot van de graaf-martelaar
heeft opgegeven. (1) De verheffing tot grafelijke parochiekerk
bezegelde ten slotte haar zelfstandig karakter van « domeinkerk », daar dit samenviel met de verheffing van de proost
van het kapittel tot kanselier d. w. z. hoofd van de administratie van het grafelijk domein.
Het kan maar goed doen dat de leerschool der spade en
de vergelijkende archeologie medespreken in de ontstaansgeschiedenis van Brugge die tot nu toe vooral uit geschreven
bronnen werd opgebouwd. Uit de ontmoeting en methodische
confrontatie van gegevens uit bronnen van verschillende aard
zal wel enig nieuw licht opgaan. Niet om het probleem —
het mysterie ? --- van de geboorte van Brugge op te lossen.
Doch genoeg om de bestaande vraagtekens te verzetten en
een verruimd programma van onderzoeking uit te werken.
A.V.
ZIJN DROMEN VERTELLEN.
Uw dromen moogt ge niet vertellen eer ge het ontbijt genomen hebt. Dat leerde ik uit het volgende geval te Brugge.
's Morgens bij het binnenkomen van Rozze, de werkvrouw,
zegt Madame na de begroeting : « 'k Heb toch zo gedroomd
van de nacht, Rozze, 'k ga 't u vertellen. » — « Madame, ge
meugt niet, zei Rozze, ge moet wachten totdat ge kaffie
gedronken hebt. »
En als ge het toch vertelt ? dan zou uw droom kunnen uitvallen, en dromen brengen niets dat goed is. Zo meende Rozze.
M. P.
1) Eén enkele graaf zou nog in de St. Donaaskerk begraven worden. Lodewijk van Male, de laatste graaf uit het Huis van Vlaanderen, liet in 1352 zijn vader, Lodewijk van Nevers, uit St. Rikiers
overbrengen naar de St. Donaaskerk.
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MENGELMAREN
BORALE-ZONDAG.

Borale-Zondag : zo heette vroeger de eerste Zondag van
de Vasten in de Bergstreek van Loker en Kemmel, en men
vierde die dag « met vuur en roepen » tot in de eerste jaren
van 1900. Het gedicht « Locre » -- werk van een inboorling
uit de jaren na de eerste wereldoorlog — wijdt een strofe
aan dat oude gebruik :
Wat gebeurt ? Hoor ! 't Galmt « Borale »,
't Spuwt al vuur van top tot dal,
Dal en top, 't spookt altemale,
't Helmt en bralt : « Boral ! Boral ! »
In het handschrift van de geschiedenis van Loker door pastoor Hubert Deruytter (1900-1907) vinden we de volgende uitleg:
« Heden bestaat min of meer te Locre en in de streek het
aardig, doch aloude gebruik onder de kinderen, van dien dag
op de hoogten met laaiende vuurtjes rond te lopen, al roepend en schreeuwend : « Borale-Borale-Zondag ! » Ten allen
kant op de Kemmelberg, de Monteberg, de Roon-Berg enz.
zag men eertijds meer dan nu (d. i. 1900-1907) van die wemelende lichten schemeren en rondzwerven te midden het
getier van kinderstemmen. Het was een bundeltje strooi aan
den top van een pers geschoven en in brand gestoken. »
Over Borale, Borelle zie Biekorf 1934, 248-51 ; over de verspreiding van de « brandons » in het naburige Franse gebied,
handelt A. Van Gennep in zijn Manuel du Folklore Francais
III, 1, blz. 1034-49 met kaartje van de verspreiding.
In het « Wekelijks Nieuws » van 12 Maart 1955 stelde ik de
vraag : « Kan er iemand meedelen wanneer de Borale-Zondag,
met zijn vuur en roepen, het laatst gevierd werd in de Bergstreek. » Het volgende nummer bracht reeds het antwoord.
« Dit was in het jaar 1905. Enkel twee jongelingen liepen
rond met hun pers met brandend stro, in de weide tegenwoordig gebruikt door Maurits Verhaeghe. Op de Monteberg
waren er ook maar een tweetal meer. Dit was te weinig en
't jaar daarna was Borale-Zondag vervallen en behoorde tot
de geschiedenis.
Maar in de vroegere jaren waren er op ieder hoogte een
twintig- tot dertigtal jongelingen van 17-19 jaar, die altijd
maar rondliepen in een weide op de hoogten met hun brandende stro-pers en schreeuwden en brulden : Borale Borale
Zundag... tot dat ze geen stem meer hadden en 't vuur
was uitgedoofd.

-
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Maar dat vuur was nog zo rap niet uit, want die er kennis
van hadden snoerden hun « dut stro» stevig vast, zodat het
maar langzaam brandde en nadat 't eerste « dutje» verbrand
was, bonden ze er een tweede aan. Als ze voor een paar
jaar de vele rupsennesten uit de bomen moesten branden.
dan zegden ze nog : we zullen een «bralle » of « borale »
maken. »
Onze oude mensen weten er nog van te spreken, ze leven
het nog mede en worden met de slag 50-60 jaar jonger.
Loker
C. OENORME
OP WEG NAAR EEN « HOF VAN HET GULDEN VLIES ».
(Bij de heropening van het Gruuthusemuseun1).
Gruuthuse "vil weer een huis worden. Met de cumulatieve
museum-formule heeft het, zoals veel musea. geen vrede
meer. Dit heerlijke patriciërshuis uit de Rourgondische eeuw-de eeuw van Brugge ! - gelegen in een énig kader, wil
zijn vitrines opruimen, zijn interieur heroveren. zijn stofferige
naam afleggen en het « Hof van het Gulden Vlies» worden.
Zal nog één toerist een Hof van die naam voorbijgaan I
een Bourgondisch Hof waarin de atmosfeer van het herfsttij
der middeleeuwen hangt en de laatgotische droom van de
Primitieven I Geen andere stad heeft dat te bieden.
De collecties, die in het bezit van de Stad zijn overgegaan.
kunnen ten dele dienen om kamers en zalen te meubileren.
Zij vragen aanvulling. Noblesse oblige en koken moet kosten.
Een vijf- of tienjarenplan van aanvulling ware een beste
vooruitziende belegging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer. En tevens zal Brugge een énig Hof hebben voor
ontvangsten, plechtigheden en artistieke uitvoeringen. En ook
voor kleine cyclische tentoonstellingen.
Met de suggestieve herinrichting van enkele kamers en zalen
heeft Dr A. j anssens de Bisthoven, directeur van Schone
Kunsten, de weg gewezen. Geen aarzeling meer: Gruuthuse
wil weer een huis worden !
A. V.
SLAPEN MET DE VOETEN KRUISWIJS.
't Was op de tram. Men besprak het overlijden van een
bekend persoon. hij was overnacht gestorven. Een man uit
Koolkerke, goed in de tachtig en flink gelijk een jonkheid.
zei daarop: « Met mij zal dat niet gebeuren, 'k slape met
mijn voeten kruisewijs. » En hij legde zijn voeten over malkaar om het aan iedereen goed te tonen.
M. P.
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Het volgende heb ik gehoord, staande aan het hekken van
de opgravingen op de Burg. De verteller was een oud ventje,
een van de « Broertjes », peins ik ; hij vertelde vlot, en zeker
van zijn wetenschap. Twee ouden van dagen luisterden toe,
met een tikje bewondering voor de geleerdheid van de spreker.
« In den tijd van den Hollander, de Belgen dat bestond
toen nog niet. Als den Hollander er van onder getrokken is,
ze moesten 't volk hier toen een name geven. D'er was daar
toen in Frankrijk 'nen ouden stam, de Belligérants, dat wil
zeggen voorvechters. En daarvan hebben ze toen de name
Belgen gemaakt. »
Hoe de spreker op zijn onderwerp gekomen was, heb ik
M. P.
jammer niet gehoord.
PASTOORSINHALING.

De pastoorsinhalingen hebben nu algemeen plaats op een
Zondag. Zijn er nog uitzonderingen ? gebeurt er soms een
installatie op een weekdag ?
Vroeger werd de nieuwe pastoor meestal op een weekdag
ingehaald. Wanneer ontstond en verbreidde zich het gebruik
van de inhaling op Zondag ?
Pastoor Slosse schreef in 1915 de volgende nota in zijn
artikel « Spiere » (Rond Kortrijk. p. 1770). « Pastoor Vielle werd
op 17 Juli 1817 geïnstalleerd. De 17 Juli viel dan op eenen
Donderdag. 't Was dan nog de goede tijd dat ze niet en
dachten om herbergiers, drinkers en verkeerders met eene
zondagsinstallatie te vleien, zoo als zij het onlangs deden op
de Ballons, te Dottenys en te Coyghem : mochten deze prochien weinig navolgers vinden ! »
Dit « onlangs » wijst voor Dottenijs (pastoor Iserbyt) en de
Ballons (pastoor Deslypere) op het jaar 1913, voor Kooigem
(pastoor Verdonck) op het jaar 1914.
Zou de zondaginstallatie voor het eerst in die jaren opgekomen zijn ? en eerst na de oorlog 1914-18 algemeen geworden

?

J

.

Opstel en Beheer :
A. VIAENE,

Annunciatenstraat,

76, Brugge.
Postrekening : 2335.37

Abonnementsprijs : 100 fr.

Druk. A. Van Poelvoorde, Beenhouwersstraat, 35, Brugge

H.

3ikerf
Dat is een leer. en leesblad voor
alle verstandige Vlamingen
WESTVLAAMS ARCHIEF

voor Geschiedenis, Oudheidkunde
en Folklore
Verschijnt maandelijks

56 ste jaar. 5..

DE

STEENWEG

In Bloeimaand, 't jaar 1955.

VAN

BRUGGE

OP BLANKENBERGE

1723
In het begin van de achttiende eeuw werd, naar
Frans voorbeeld, in de Oostenrijkse Nederlanden een
aanvang gemaakt met het aanleggen van steen wegen
tussen de grote steden. Tot dan toe waren al de
wegen buiten de steden aardewegen. Het reizigersverkeer geschiedde meestal te paard en te voet. De
wagens waren bijna uitsluitend bestemd voor het vervoer van koopwaren. Deze wegen geleken op onze
landwegen in de buiten. In het midden lagen diepe
karresporen waarin de wielen der wagens, alle van
dezelfde asbreedte, liepen. Het enige onderhoud van
deze wegen bestond in het opvullen van de putten
in de karresporen door middel van aarde of van bundels rijshout.
Om ook te kunnen genieten van de regeringspolitiek in zake steenwegen, richtten, rond Nieuwjaar 1722,
de burgemeester en de schepenen « der stede ende
port » van Blankenberge een aanvraag tot de Staten
van Vlaanderen, om op kosten van de Vlaamse provincie, een « calcydewegh » te doen aanleggen tussen
Brugge en Blankenberge. Volgens de Blankenbergse
wetheren was hun stad de enige vissershaven van de
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provincie, die in staat was geheel Vlaanderen te voorzien
van verse vis. Maar de levering werd zeer bemoeilijkt
en soms onmogelijk gemaakt door de toestand van de
twee aardewegen die Blankenberge met Brugge verr
bonden, en die vooral in wintertijd « teenemael jmpraticabel » waren.
Beide wegen vertrokken aan de kerk van St. Pieters,
de eerste was het huidig Blankenbergs dijkje, dat een
zeer oude dijk is, en dat nu nog de grens vormt
tussen de watering van Blankenkerge ten westen, en
de verenigde wateringen van Groot Reigarsvliet en
Eiensluis ten oosten. De andere weg was de Dulleweg, waarvan grote delen verdwenen zijn, en die liep
ten oosten van de huidige steenweg van Brugge op
Blankenberge.
De kosten van de nieuwe steenweg werden geraamd
op 40 gulden de Brugse roede van 3.84 m. Men schatte
de lengte op twee Vlaamse mijlen van 1400 roeden
(5.296 m.) en 100 roeden (samen 10.976 m.).
Na het aanleggen van de weg zou het « cal cydeghelt»,
dat aan de barrelen te betalen was, genoeg opleveren
om de kosten van de weg te delgen.
De schatting van de opbrengst van het calcijde.
geld, dat bij de aanvraag van de Blankenbergse magistraat gevoegd is, geeft ons zeer interessante gegevens
over het verkeer dat op deze nieuwe weg verwacht
werd.
Eerst het vervoer van verse en gedroogde vis : 15.000
korven, à 12 korven per wagen, maakt 1250 voeren
per jaar. Door de nieuwe weg zou de visserij te Blan.
kenberge opnieuw tot bloei geraken. De plaatselijke
vissersvloot telde nog 28 sloepen, tegen 38 negen jaar
vroeger, in 1713. Om reden van de moeilijkheden van
het vervoer van vis, waren verscheidene Blankenbergse
vissers naar Zeeland uitgeweken, waar zij met open
armen waren ontvangen om reden van hun grote ervaring in de zeevisserij.
Het strand te Blankenberge past opperbest voor de
zeebaden, zo betogen de wetheren. Nu komen in de
.
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bij regenweer echter worden de twee nu bestaande
wegen in modderpoelen herschapen en blijven de bad . .
gasten thuis. Langs de nieuwe steenweg zouden in de
zomermaanden Juni, Juli en Augustus dagelijks 25
voituren met badgasten naar Blankenberge komen,
alsook 25 personen te paard. Ook in de andere maan . .
den zouden nog strandbezoekers afkomen. Men rekende
op twee voituren per dag en acht mannen te paard. En
verder was ook het handelsverkeer van belang. Ieder
jaar zouden 1200 vette koeien over de steenweg naar
Brugge trekken, en 480 wagens met hout voor de zee..
werken naar Blankenberge gevoerd worden. Er werd
daarbij nog een berekening gemaakt van de wagens
met landbouwproducten die uit ieder aanpalende pa..
rochie zouden vertrekken naar Brugge en naar Blan..
kenberge.
De bundel bevat ook een beschrijving van de twee
rooilijnen, die voorzien waren voor de nieuwe steen..
weg, en die op bevel van de Staten van Vlaande..
ren onderzocht waren door de «ingeniaris» P. De
Stobbeleere en de landmeter van het Brugse Vrije
Nollet.
Het eerste beloop volgde daaromtrent de oude Blan...

kenbergse dijk, en had een lengte van 2791 Brugse
roeden of 10.717 meter. Het tweede beloop verbond
met rechte lijnen zekere delen van de Dulleweg, en
had een lengte van 2783 roeden of 10.687 meter. Volgens
de commissarissen was het tweede beloop het beste,
omdat langs de weg het nodige zand kon gevonden
worden, en dat de Dulleweg, waarvan de grond bestond
uit zand, veel beter paste voor het vervoer van het
materiaal, terwijl de Blankenbergse dijk, als oude dijk,
bestond uit «klijtachtighe potaerde ende bommelooze
gronden», die bij regenweer onberijdbaar waren.
Met de twee bruggen, de ene van zeven voet
lengte (1,92 m.) en de andere van zes voet (1,65 m.),
zou de nieuwe steenweg 140.000 gulden kosten.
In de Staten van Vlaanderen was de meerderheid
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de provincie Vlaanderen. (1)
Op 29 januari 1723 kwam het keizerlijk octrooi uit,
waarbij de nieuwe steenweg toegestaan was, namelijk
« de faire faire et tirer un nouveau Chemin depuis
ladite Eglise de St. Pierre jusques à ladite Ville de
Blanckenberghe, si droit que faire se pourra et autant que
le terrain le pourra permettre, a la largeur de quatrevingt pieds (21,98 m.) et de la faire Paver au milieu
de la largeur de vingt pieds (5,48 m.) de nostre mesure... ». Het verharde deel zou liggen tussen twee zomerwegen van 16 voeten (4,39 m.) ; de grachten zouden een breedte hebben van 14 voeten (3,84 m.). De
provincie Vlaanderen mocht daartoe het nodige geld
ontlenen, dat zou terugbetaald worden door de barreelrechten. Op de steenweg zouden twee barrelen geplaatst worden, op één mijl (5.296 m.) van elkaar. De
eerste barreel lag aan De Colve op 1400 m. ten noorden van de kerk van St. Pieters, halfweg tussen de
kilometerpalen 2 en 3. Het calcijdegeld zou geheven

worden op wagens, karren, sjezen en voituren, op paarden, muilezels, ezels, koeien, schapen en varkens, alsmede
op de korven vis. Deze laatste waren speciaal belast. Het
was immers vooral voor het vervoer van zeevis dat de
steenweg er gekomen was. Een korf vis betaalde het dubbel van een korf mossels of garnalen. Ieder frauduleuze
aangifte was strafbaar, evenals het vervoer langs binnenwegen om het betalen van de barreelrechten te ontduiken.
Niemand was vrijgesteld van het calcijdegeld, uitgenomen
de militaire detachementen, en de landbouwers die de
steenweg gebruikten om naar hun land te rijden.
Voor het aanleggen van de weg mocht het nodige
land onteigend worden en de eigenaars moesten te vreden zijn met de prijs vastgesteld door de schatters.
De niet meer te gebruiken delen van de Blanken
bergse dijk en van de Dulleweg zouden verkocht worden om de kosten van de steenweg te helpen afdragen.
1) Rijksarchief te Brugge. Brugse Vrije. Bruine pakken, nr.

5269.

— 1 33 -Alles was voorzien in het octrooi. De straatstenen
zouden komen uit Frankrijk, uit de omgeving van
Douai. Hun vervoer op Schelde en Leie, binnen de
grenzen van de Oostenrijkse Nederlanden, was vrijgesteld van alle rechten aan sluizen en bruggen.

Biank e nberge in 1725
Pentekening gehoogd met w.iterverf door

H. Pulinx

De nieuwe steenweg moest ook beschermd worden
tegen de beschadigingen, daarom mochten de zware
koopwaren, zoals stenen en andere waren die per
gewicht vervoerd werden, slechts toegelaten worden op
wagens getrokken door twee of vier paarden. Wanneer de paarden te hard moesten trekken beschadigden zij de steenweg. In dooiweder mocht gedurende
de eerste zes dagen geen kar of wagen de steenweg
gebruiken. Alleen gedreven vee en ruiters m achten
erop verkeren. (1)
1) Placcaet - Boeck
pp. 1388.1394.

1740,

van Vlaenderen. Derde deel. Brusse

— 134 -De nieuwe steenweg was toegestaan. Maar te Brussel
nam men geen genoegen met het aangenomen plan,
dat nog te veel afweek van de rechte lijn. De Brugse
burgemeester Triest werd door de Raad van State
aangesteld om toezicht te houden op het aanleggen
van de nieuwe weg. Samen met de landmeters moest
hij het plan verbeteren om de weg nog rechter te
maken. Daardoor komt het dat de Blankenbergse
steenweg nu nog een « moderne » weg is, aangepast aan
het huidig druk verkeer. Deze weg heeft men nooit
moeten verbreden of recht trekken. Alleen de rijweg
werd over de ganse breedte van de weg gelegd. (1)
Ingevolge deze beslissing waren de landmeters begonnen met een nieuwe rooilijn af te bakenen. Daarover ontving de magistraat van het Brugse Vrije talrijke
klachten, omdat de landmeter Nollet te veel afweek
van het vroeger goedgekeurde plan (< tot groote schaede
van de proprietarissen ende verderf vande beste hofsteden, landen en boomgaarden van aldaer ». Dit alles
was een miskenning van het gezag van het Vrije,
dat de werken binnen zijn gebied eerst moest goedkeuren. De landmeter werd ontboden in de vergadering van de magistraat op 10 april 1723, alwaar hem
verboden werd van het goedgekeurde plan af te
wijken.
Maar op 15 april, 's morgens vroeg, was de landmeter Nollet komen aanbellen bij burgemeester van
Haveskercke en bij schepene van Alter, om hun te
laten weten dat hij met honderd werklieden aan het
werk zou gaan te Uitkerke, volgens het plan gister
vastgesteld ten huize van de Brugse burgemeester
Triest. Terstond zond de magistraat van het Vrije de
schepen de Vooght met de crickhouder, of hoofd van
het gerecht in het Vrije, naar Uitkerke, alwaar zij de
werken deden stilleggen.
's Anderendaags vernam men te Brugge dat, ondanks het verbod, het werk toch hernomen was, waar1) RAB. Vrije. Bruine pakken, nr. 5269.
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gesteld werden, d. w. z. aansprakelijk gemaakt voor
de aangerichte schade. Daarenboven zond het Vrije
op 17 april de schepen Keignaert naar Brussel om
de zaak voor te leggen aan de Gevolmachtigde Minister, markies de Prié, en aan de Raad van State. (1)
Op 21 april werd hem te Brussel medegedeeld,
dat markies de Prié bevolen had alle executiemaatregelen tegen de landmeters te staken, en dat de Raad
van State besloten had dat de rooilijn van de nieuwe
steenweg zou vastgesteld worden door de Brugse burgemeester Triest, in overleg met de landmeters. Daarop
trok de magistraat de executiemaatregel tegen de landmeters in.
Het gekleurde plan of « caerte figurative » van de
nieuwe steenweg, volgens de opmetingen van de landmeter Verplancke, werd opgemaakt door de Brugse
kunstenaar Hendrik Pulinx, « oversiender van stadts
wercken » te Brugge. Dit plan bevindt zich in het
Ferieboek van de Tresorie, 21 october 1711-25 augustus
1737, f° 3, dat berust op het Brugse Stadsarchief. (2)
Zie de afbeelding blz. 133. Volgens een nota gevoegd
bij dit plan, was de steenweg afgewerkt « ten jaere
1724, St. Jans Avondt » — 23 juni. (3)
Over het aanleggen van de steenweg heb ik niets
kunnen vinden. Volgens de oudst bewaarde rekening
van het calcijdegeld, die loopt van 1 mei 1730 tot 30
april 1731, was de pacht van de barrelen ingegaan
op 28 april 1728, mits de som van 2682 pond groten
per jaar. (4) En op 23 april en 21 mei 1728 werden
1) Rijksarchief te Brugge. Brugse Vrije. Register nr. 44. (Resolutieboek, 1719-1724), f" 225 0-229
2) Biekorf 1955. blz. 103-109. — Dit plan geeft ons de uitleg
waarom de genoemde van Alter, schepen van het Brugse
Vrije, bij de zaak betrokken was : de nieuwe steenweg doorsnijdt immers een bosje dat hem toebehoorde.
3) Volgens B. J. Gailliard, Kronyk van Brugge, blz. 297,
was de steenweg eerst in 1727 voltooid.
4} RAB. Vrije. Register nr. 1801.
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zekere delen van de oude wegen naar Blankenberge
verkocht, namelijk : Gemeten 60-0-73 roeden (Ha.
26-66-96 aren) van de oude Blankenbergse Dijk. Een
deel ervan, tussen St. Pieters en Zuienkerke, werd volledig verkocht ; van de andere delen werden de drie
vierden verkocht, terwijl het overblijvende vierde nu
nog een openbare weg is. En vervolgens Gemeten
33-1-73 roeden (Ha. 14-89-43 aren) va a de Dulleweg,
waarvan delen volledig verkocht werden.
Reeds in 1729 ontstonden moeilijkheden met de weggebruikers. De steenweg was vooral aangelegd om het
vervoer van zeevis naar het binnenland te vergemakkelijken, daarom was de zeevis speciaal belast. Voor
iedere mand zeevis moest een stuiver tol betaald worden
en voor iedere mand garnalen of mosselen twee oorden,
ook wanneer deze manden per wagen of kar vervoerd
werden, en niettegenstaande deze karren en wagens
afzonderlijk calcijdegeld moesten betalen.
Het vervoer van de visserijproducten gebeurde meestal
's avonds laat en 's nachts. De voerlieden verdoken
een deel van de korven, en in de duisternis kon het
personeel van de barrelen moeilijk de volledige inhoud
van de wagens nagaan, vooral wanneer de voerlieden
weigerden hun wagens te ontladen. Soms werden de
mosselen vervoerd in zakken, die ten minste vier
korven inhielden, zodat men het calcijdegeld moeilijk
kon berekenen. Daarenboven gebeurde het dat het personeel van de barrelen bedreigd werd. Daarom beval
de Gouvernante van de Oostenrijkse Nederlanden, de
aartshertogin Maria Elisabeth, op 27 october 1729, dat
al de voerlieden moesten voorzien zijn van een vrachtbrief, en dat deze laatste aan de barreelwachters moest
voorgelegd worden (1) ; oak voor de garnalen en de
mosselen moest het volle calcijdegeld betaald worden,
alles op boete van 25 gulden en de confiscatie van
Jos. DE SMET
de gefraudeerde waren.
1) RAB. Vrije. Bruine pakken. nr. 5269.
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DE BOERENKRIJG TE IZEQEM
Aan de hand van de brieven, die Jean Baptist
Comere (1) richtte tot het centraal bestuur van het
Leie-departement of aan citoyen Beke « directeur du
jury » te Kortrijk, evenals uit de verslagen, die de
Izegemse Municipaliteit destijds opmaakte, kan men
van dichtbij het verloop van de gebeurtenissen nagaan, die zich te Izegem tijdens de Boerenkrijg in de
maand October 1798 hebben afgespeeld.
De hatelijke conscriptie-wet, die op 4 September 1798
in onze gewesten werd uitgevaardigd, gaf de stoot aan
het losbreken van troebelen in Midden Westvlaanderen. Een omzendbrief, uitgaande van het departementaal bestuur van de Leie op 27 September 1798, drong
bij alle municipaliteiten er op aan, om zo spoedig
mogelijk de lijsten van alle dienstplichtige jongelingen
tussen 20 en 25 jaar op te maken. Deze waren verplicht zelf hun naam op te geven, zoniet werden zij
gerekend bij de eerste klas, die het eerst zou moeten
optrekken.
Deze verordening verwekte grote opschudding en
mistevredenheid in al de lagen van ons volk. Van haar
kant bleef de Izegemse municipaliteit niet onledig. In
haar administratieve ijver kon zij reeds op 10 October

de lijst van de conscrits, die tot de eerste klas behoorden, naar Brugge sturen ; deze behelsde de namen
van 84 jonge mannen, waarvan iedereen vreesde dat
in zeer nabije toekomst de lichting zou geschieden.
Zulks bracht de gemoederen aan het gisten. In de loop
van de week werden in het geniep talrijke conscrits
uitgenodigd tot een geheime vergadering op de eerstkomende Zondag 14 October (2) die zou doorgaan in
1) Comere was Frans commissaris van het uitvoerend directoire bij
de municipale administratie van Izegem. De brieven zijn bewaard
op het Rijksarchief te Brugge, Leie-departement n° 190, 191 en 1183.
2) In « Boerenkrijg in West-Vlaanderen » van A. Lowyck, blz. 24
(St. Andries 1948) is de datum van de geheime bijeenkomst foutief.
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de herberg « Sint Pieter », destijds gehouden door Jan
Rousseau. (1)
Hier volgt nu het verloop der gebeurtenissen ; voor
geen West-Vlaamse gemeente kon tot nu toe een zo
direct beeld van deze beroerde dagen weer samengesteld worden.
Zondag 14 October. -- De opkomst op de vastgestelde vergadering was vrij talrijk. Het waren meestal jongelingen die
tot de conscriptie behoorden. Een aantal onbekenden uit de
aangrenzende cantons waren er ook aanwezig. Onder elkander werd de. toestand besproken. Een woordvoerder uit Ledegem en een ander uit Geluwe gaven actie-punten en
beraamden een plan tot verzet, dat zou doorgaan op de eerstvolgende Decadi (21 October 1798).
De jongeren straalden van geestdrift en, door strijdlust opgetogen, begonnen zij de Franse cocarde, die men door de
wet verplicht was te dragen, (2) elkander van de hoed af te
rukken. Volgens onderlinge afspraak zetten zich 's avonds
enkele aan het schrijven van dreigbrieven, die zij gedurende
dezelfde nacht reeds rond verspreidden.
Daags na de geheime bijeenkomst vond citoyen Pierre
Ameye, president van de municipaliteit, 's morgens op de
deur van zijn woning in de Kerkstraat een plakkaat gespijkerd, waarbij men dreigde zijn huis in brand te steken, zodra
hij het zou wagen de eerste conscrit naar het leger te doen
optrekken. Nog dezelfde avond van 14 October was de Franse
commissaris Comere reeds op de hoogte van de samenzwering. Twee lzegemnaren, die op de bijeenkomst waren geweest
en er de mening van de anderen niet deelden en daarom last
hadden ondervonden, hadden in hun loslippigheid een en ander
laten uitlekken. Bij de eerste geruchten was de politie-com-

missaris Pierre Van Wtberghe dadelijk op nadere inlichtingen
gegaan en had getuigen onderhoord. Pieter Misselin, wonende
Volgens Comere had deze plaats op 23 vendémiaire d. i. 14 October,
De naam Pieter « Michels » is ook verkeerd, het moet zijn Pieter
MISSELIN, zoals blijkt uit het bevolkingsregister.
1) Dit was een van de oudst bekende herbergen van lzegem, gelegen in het Sint-Pietersstraatje achter de St. Hiloniuskerk en sinds
de jaren 1900 « De Oude St. Pieter » genoemd.
2) Arrêté van de Municipale Administratie van 8 vendémiaire, jaar
7. Stadsarchief. Republiek-Inventaire n° 8, blz. 93.

— 139 —
op de wijk « De Mol » werd aangehouden en, op het getuinis van enkele andere, werd hij als een opruier gearresteerd
om naar het « maison d'arrêt » van de correctionele rechtbank te Kortrijk te worden overgebracht.
Comere voelde duidelijk aan hoezeer de toestand gespa enen was. Hij spoorde de politie commissaris en de twee veldwachters aan tot de grootste waakzaamheid. « De Conscriptiewet, liet Comere op 16 October in een brief naar Brugge
opmerken, is niet van aard om in het canton Izegem een
gemakkelijke uitvoering te vinden. Deze wet wordt immers
onthaald op een algemeen gemor. Dreigbrieven worden over
de gemeente (h verspreid. Zou het niet mogelijk zijn gedurende enkele dagen drie of vier soldaten te paard van het
garnizoen te zenden ? Het ware een wijze voorzorgsmaatregel,
ofschoon ik het gevaar niet nakende vind. Want een voorbeeld van aanhouding werd reeds gesteld, dat ongetwijfeld
vrees zal weten in te boezemen. »

15 October. — Langs de baan van Ingelmunster op Kortrijk
wist Pieter Misselin de gendarme, die hem naar het gevang
opleidde, te verschalken en in het veld te ontsnappen.
16 October. — De directeur van de jury Beke te Kortriik,
die onmiddellijk op de hoogte werd gesteld van het gebeurde,
kwam reeds te 3 uur in de morgen van 16 October te Izegem
aan met zes gendarmen en een officier. Zij stelden een onderzoek in en deden vruchteloos huiszoekingen om de ontvluchtte Misselin te vinden. Talrijke personen die op 14
October in « St. Pieter » de vergadering hadden bijgewoond
werden ondervraagd.
De gendarme, had een mooie enscenering weten te fantaseren om alle schuld van de ontvluchting van zich af te
wentelen. Hij had beweerd dat zeven mannen, met pistolen
gewapend, hem hadden overvallen ; zij hadden op hem vijf
schoten gelost, en zijnerzijds had hij met de sabel een van
de aanranders aan de schouder gekwetst en op de vlucht
gejaagd ; tijdens deze schermutseling had Misselin het hazenpad gekozen. Van dit alles bracht het verhoor niets
terecht....
Middelerwijl troffen de boerenkrijgers in Midden WestVlaanderen maatregelen tot de opstand. Zij goten kogels
in de pan en brachten hun fusieken in gereedheid.
24 October. -- In een spoedbericht tegen de middag uit
1) Izegem werd eerst in 1817 tot de rang van stad verheven.
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Comere dat een samenscholing van brigands te Izegem
was opgemerkt aan de wijk « Abele », haifwege op de baan
van Izegem naar Rumbeke. Daar wachtten deze rebellen,
naar men zegde, op een groep van tweehonderd man, die
zich verzamelden nabij het kasteel van Rumbeke aan de
herberg « De Vijfwegen ».
On a vu un individu, zo schrijft hij, la cocarde noire
au chapeau et même un plumet noir. » (1) Dringend vroeg
hij om militaire hulp om het hoofd te kunnen bieden aan
een dreigend gevaar.
Nog dezelfde dag tegen 7 uur 's avonds kwamen uit Kortrijk een groep van 25 Franse infanteristen te Izegem aan.
Zij gingen op verkenning tot aan de « Abele », zagen niets
van onraad, gingen in de herberg « De Abele » binnen bij
Petrus Vanneste om een glas te drinken en keerden onverrichter zake naar Izegem terug. (2)
25 October. — Reeds in de vroege morgen te 4 uur omsingelden de Franse soldaten zeven tot acht woningen en hielden vier personen aan.
Er kwam een spoedbericht aan vanwege de Commandant
van Kortrijk, die zijn soldaten onmiddellijk terugriep. Toch
slaagde Comere er in tien man ter plaats te houden. De
toestand werd onrustiger en langs alle zijden in de omgeving
van Izegem werden vreemdelingen opgemerkt.
Comere nam toen het besluit een dertigtal Izegemnaren,
meest overtuigde republikeinen of zgn. « patriotten », op te
roepen om ze te bewapenen en te doen patrouilleren. Maar
toen het ogenblik aanbrak om te marcheren, waren er nog
geen tien opgekomen. Toen verdeelde Comere zijn soldaten in
twee peletons van vijf man. Hij plaatste een peleton in
het centrum van de gemeente bij het « corps de garde » en
aan het hoofd van het ander peleton trok hij in de richting van Sint-Eloois-Winkel, een half uur ver, waar men een
samenscholing had gesignaleerd. Op een dwaalspoor gebracht,
kwam hij onverrichter zake terug.
Middelerwijl was Izegem, van de kant van Rumbeke, in1) Zo was het uniform van de Oppercommandant van de « Boeren » .
2) Rijksarchief Brugge, Leiedepartement 2036. Kwijtschrift « aen
over thaire tsynen
Petrus Vanneste, herbergier by den Abele
ten tyde der Brigandage alhier, immers tot obserhuyse gedaen
veren ende disperseren, was het mogelijk, der geseyde opcommende
brigands. »
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genomen ea bezet door een bende van zeven tot achthonderd brigands.
Comere, die op een voorpost stootte, stoof met zijn vijf
manschappen er op los, greep vier vijf mannen vast. die hij
dadelijk moest lossen daar hij zich genoopt zag tot zelfver•
weer over te gaan. Comere en zijn soldaten vuurden. Twee
brigands vielen neer. De voorpost week achteruit, een honderd stappen ver, achtervolgd door de Fransen met de bajonnet in de hand. Doch weldra sloegen de Fransen op de
vlucht en liepen naar het « corps de garde waar zij niemand
meer vonden. Over Izegem roffelde de trom.
Elk ogenblik dreigden de Fransen te worden omsingeld.
De Franse sergeant stelde voor onmiddellijk te vluchten.
Comere liep met zijn knecht naar de pastorie, waar hij met
vrouw, kinderen en moeder woonde. Van op afstand zag hij
hoe de brigands de woning overrompelden en plunderden.
Bewust dat zijn leven op het spel stond, verdook hij zich in het
struikgewas, sloop verder door hagen en hovingen en vond
eindelijk een huis, waar hij een schuilplaats vond.
Ondertussen had men zijn vrouw met haar kleinste kind
naar het gemeentehuis overgebracht, waar men haar als
gijzelaar in bewaring hield.
Op de grote markt hakten de brigands de vr ij heidsboom
neer. Een ploeg mannen beukten de deur in van het gemeentehuis en namen als trofee de twee vlaggen van het canton,
mede. De pistolet gericht op de borst van Silvester Vermeulen, waard van het gemeentehuis, dwongen zij hem de sleutels van de archiefkast aan te wijzen. Toen men ze niet vond,
braken zij de kast open en namen een deel van de registers
mede naar beneden om ze op de binnenkoer in brand te
steken. Het Landtbouck, het Quote-Bouck en oudere regis.
ters bleven gespaard. Het pas aangelegde bevolkingsregister
van het jaar V11, dat vermoedelijk de namen van de conscrits
bevatte, verdween in de vlammen.
De pogingen die de brigands aan wendden om bij Joseph
Callens, horlogemaker, of bij Juffr. Coleta Ameye, de zuster
van de president, de sleutels van de kloktoren te bemachti
gen, bleven vruchteloos. Die dag werd de alarmklok niet
geluid.
Tegen twee uur in de namiddag vertrokken de brigands in
de richting van Ardooie.
Toen alle geweld was geluwd, kwamen de vrouw, de kinderen en de moeder van Comere hem in zijn schuiloord
opzoeken. Zij vielen elkander in de armen I Het in terieur
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van zijn woning lag gans overhoop. Linnen, juwelen, waaronder een gouden zakhorloge, vijf gouden ringen, drie paar
gouden oorringen, waren verdwenen. Zijn bibliotheek, waaraan hij zeer gehecht was en die zeldzame boeken bevatte,
was doorwoeld en geschonden. Boeken, registers, contributiepapieren en archiefstukken lagen verscheurd en op straat
verspreid. Het geld uit zijn secretaire was meegenomen.
Comere met zijn familie voelde zich hier niet meer veilig en
nam te 4 uur de wijk naar Kortrijk.
26 October. -- Rond tien uur in de voormiddag gaven drie
inwoners van Izegem het teken tot samenscholing. Met fusieken gewapend losten zij op de grote markt enkele geweerschoten in de lucht. Vandaar trokken enkele mannen naar de
kerk, waar zij het deurslot van de toren openbraken. Kinderen, die op het kerkhof nieuwsgierig stonden toe te kijken,
deden ze roepen : « Leve de Keizer ! » Toen werd de alarmklok geluid van kwart over elf tot twee uur in de namiddag.
Stilaan liepen de straten vol met allerlei mensen. Enkele
brigands begaven zich naar de Koornmarkt naar het huis van
Guillaume Verstraete, vrederechter van het canton Izegem,
en eisten de door de bevolking ingeleverde wapens op. Verstraete werd gedwongen mede te gaan naar het gemeentehuis, dat in de nabijheid stond op de hoek van de Koornmarkt en de Nieuwstraat. Nadat allerlei bedreigingen hem
naar het hoofd waren geslingerd, moest hij de mannen vergezellen tot bij Petrus Devos, de ontvanger van de belastingen, waar het geld van de gemeente werd gelicht. Vervolgens
trokken zij in de Gentstraat naar het huis van de gewezen
Hoogbaljuw van Izegem : Petrus Joseph Coucke. Zij dwongen
hem op straat te komen en haalden in de nabijheid Pastoor
Samuel De Laere uit de blekerij van Christiaan Strobbe te
voorschijn, waar hij sinds het begin van de Beloken Tijd
verscholen zat. Als de meest representatieve figuren van het
Oud Regiem werden zij onder grote volkstoeloop naar de
kerk geleid. Langs de doortocht riep het volk : « Leve de
Keizer ! » In de toren luidden alle klokken en speelde de
beiaard. Brigands uit Ingelmunster hadden de Franse ge
meentevlag meegebracht en, ten aanzien van een opgewonden
en toejuichende volksmenigte, werd zij op straat vóór het
gemeentehuis in brand gestoken.
Naderhand liep een belleman door de straten en verzocht
alle ingezetenen, die nog vuurwapens in bezit hadden, deze
te willen afstaan voor het verzet. Al de municipalen werden
-
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eveneens opgeroepen, onder bedreiging dat hun woning zou
worden geplunderd, om tegen 9 uur 's avonds op het gemeentehuis te verschijnen.
De gewezen Hoogbaljuw Coucke liet echter geen pogingen
onverlet om alle beklagenswaardige daden te voorkomen.
Daar betrouwbare personen verzekerd hadden borg te staan
voor zijn leven, verscheen President Ameye 's avonds op het
vastgestelde uur op het gemeentehuis. Machtig veel volk
was aldaar samengedrongen. Men onthaalde hem op gejouw.
Halfbedronken kerels uitten in de raadszaal allerlei bedreigingen tegen de President. Er werd tot arrestatie beslist en
als gevangene bracht men hem over naar het Grauwzusterklooster dat door de brigands gans was ingenomen. Hoogbaljuw Coucke kwam tussen om president Ameye uit het
klooster naar zijn huis in de Kerkstraat over te brengen,
waar hij op huisarrest werd gesteld. Eerst drie, later acht
man hebben er het huis bezet. Zij aten en dronken er naar
beliefte als meesters in het huis.
27 October. — Te één uur in de nacht, op het zeggen van
een brigand die van de kant van Zwevezele kwam en die
de trommel sloeg, verlieten de acht mannen het huis van de
President.
in de morgen te 8 uur liep het nieuws rond, dat een detachement Franse soldaten de gemeente Kachtem aan het
uitplunderen was. Opnieuw begon de noodklok te luiden.
De brigands grepen naar de wapens en verdwenen in de
richting van Kachtem. De noodklok hield op te luiden te
10 uur in de voormiddag.
(Wordt voortgezet)
P. DECLERCQ
BRABANTSCHE RODOMONTADE 1691.

Gent en Brugge zijn twee steden.
Als die zullen getrokken worden op twee sleden,
En als de zee zonder zand is,
En als de wereld zonder land is,
En als de vogel broeit in de stromen,
En als de vis nestelt in de bomen,
Als den uil een paauw is,
En als de wezel blaau is,
En als den uil een arend dwingt,
En te Antwerpen een koe over de Schelde springt
En als den os verandert in een swijn,
Dan zal de Koning van Vrankrijk Keizer zijn.
— Uit Jeroen Jeroensz. Koddige en ernstige opschriften
228 (Amsterdam 1691).
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SPREKENATIE EN KLAPPENANTIE
D'oorloge was verre tendengevochten maar d'helft
van de wereld stond nog in astrabantie.
Wij zaten bachten de warme stove met 't deurtje
toe, zonder lezinge, zonder kaarten, met ons gezessen,
waaronder een droogsteert die noch tale noch teken
n gaf.
Dat was Fiel Kerckove, de zwijnskoopman uit Vladslo.
Ambacht.
Zo wij zeiden : « Fiel, zeg ook een keer entwat, want
in zo een tijd, een mens hoort nog liever leugens of
gén nieuws. »

En Fiel, met zijnen scherpen snebberbek, begon te snabberen en te swatelen om baloorde te worden of zo goed :
Om een keer van entwat anders te vertellen.
Alle stielen hebben hun zwarigheden.
Boeren, hovenieren, 't vraagt al zijn kunste. Zwijg van een
liefhebber.
Hij 'n doet niets anders of passen en meten en 't 'n gaat
maar vooruit gelijk bonen knopen. Je kunt dat niet leren.

De maniere van doen ? Daaraan ziet je of dat entwie werker zal worden of niet. Dat is in alles alzo. Een redevoering
kun' je leren omdat je daarvoor inspant. Met werken is dat
hetzelfde. Met herte en ziele, je ziet dat die vent dat meeleeft. Dat hij daar entwat van kent.
J' hebt daar een stik land liggen ; hier is 't hoge, daar is
't lege en je moet dat effen brengen. 't Een alaam is beter
of 't ander en 't gaat een mompe zeerder vooruit.
J' hebt somtemets hoogten en leegten van die boer die
daar op gezeten heeft. Die mensen hebben de grachten gevuld. Hadden ze dat effen gewerkt dat 'n zou zo niet zijn.
Daar liggen daar buizen en dat 'n is niet nodig. 't Water
heeft zijn scheute. Je moet daar al op peinzen. Terwijl da'
je werkt komen de gedachten. Je moet meester worden terwijl da' je werkt. 'k Hebbe dat altijd gezeid aan mijn jongens. En heb 'k entwat gezeid, daar wordt intentie van
genomen.
Als je geen overdrager zijt, zul' je alles te weten komen.
Daar 'n is geen ende aan, aan al zulke dingen. Je staat een
keer voor een grap en je wordt dat later door de neuze
gewrongen. Maar 't versliint als 't honderd keers voortverteld is.
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J' hebt daar bijvoorbeeld mensen die gekken. Gekkers,
kniezepensers, gonferaars, mensekullers, gauw. Ze worden
zelve niet geern begekt maar zij mogen alles zeggen en
lachen. Je zoudt ze met hun gat op een pertse stekken en
op de veurst zetten als windzot.
lk ga op 't land. Die zegt entwat en d' andere vertellen
het voort en dikken 't aan. Ze kletsen dat tegen je'n aanzichte. Wat doe je toen ? Ik zegge : 'k ga wachten tot dat
z' eten. Je gaat in huis en ze komen aan 't berd. Ze werken
met de gaapstok en je zegt hun bekomste en spreekt ze
tegen. Je geeft ze 't bunder, heet en koud, en ze 'n poeren
niet meer.
Daar kwam overnaast een Hollander met kliesters. 't Waren slechte geweest 't jaar te voren. 't Wuuf speelt op. Maar
ik vroeg mijn geld weer en 'k kreeg het. Vele 'n zouden
dat niet durven. Alles is een leren : als j' acht dagen in
d'helle zijt, kan je branden gelijk den besten duvel.

Maar van dat stik land geklapt.
Hoe ga je dat effen krijgen ?
Je rijdt hier een schelle en je rijdt daar een schelle. Je
moet dan zeggen dat ligt al in zijn schellen, maar hoe moet
dat effen komen ? Je moet daar op met d eegde, maar
eegde 'n verlegt de fakken niet. Je moet heel den boel
vermaken. Maar die dat slecht inzet 'n gaat dat nooit leren.
't Is toch wel dat 't een grote kunste is.
Alleman kan boeren en alleman kan vetten. Maar hoe ?
De maniere ? Geen nodeloos teten geven, maar genoeg van
alles omdat de beesten zouden vet aan hebben en melk geven. Ze zeggen brood, water en peerden trekken wagens,
maar dat 'n is met de zwijns geen waar.
Dat 's zonder ende.
En die jonge ingenieurs. Ze kennen de ziekte en ze weten
ze te bestrij'n. De peerdemeester ? Goed. Maar de ziekte voorkomen door goed teten geven... 't Is 't zelfde met den docteur.
't Zelfde. Wat zeg ik ? 'k 13,n den draad kwijt. 'k Vergeet
het. Vroeger niet wee' je. 't Zijn al van die dingen. Een
mens verliest den draad...
Voorkomen. Proeven. Dat je daar een proef doet. Je hebt
daar verschillende soorten land. Wijlder kunnen dat zelve
zeggen in d'algemeenheid. Maar de proeve dat is de beste
schole.

J'hebt de patatten. Je gaat kleine patatten zetten of rede.
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lijke en wat ga' je doen ? Snij'n ? Ook hier is 't kwestie van
de beste schole. Blomerpels 'n willen niet gesneên zijn. Van
kleine 'n weet ik het niet. J' hebt er waar dat je wel kunt
mee varen, snij'n of niet. J' hebt er met een grote schote.
Ieder schote vormt een hut. Maar dat 'n is nog genen eigenlijken struik. Vroeger liet ik 't al groeien en 'k hadde een
erpelstik gelijk een wolke maar geen erpels. En nu ? Al dat
ze meer of drie schoten hebben, 'k trekke z' af.
't Zelfde met koorn. Je vet de grond met zout ; 't stro
is kortbrakig en sproos. Is 't land bewrocht met vette. 't stro
is taai. In 't zand is 't gelijk koperdraad ; je zoudt er stoelen
mee vlechten.
'k Heb alzoo een ventje gekend. 't Heeft achter den anderen oorloge den eerste prijs g'haald van 't Werk van den
Akker.
Rijckeboer moet dat kennen. 't Was in de Moere op Adinkerke. Een straatje naar de Broekstrate toe. 't Land ligt daar
allemaal heel diepe, met een soorte van een zwijntje die de
landinge droge zuigt.
't Is daar ook een pit. 'k Hebbe ze daar weten paling uit
halen van drie let dikke. 't Ventje haalde zand met Barlein
en al dat zand daarboven. Hij miek alzo een vore. Hij
spitte dat omme. En hij schoot daar goeie grond over. Hij
heeft dat gekocht voor een prijzetje in 't jaar acht-en-dertig
en van flauwachtige grond heeft hij kerel gemaakt : drie
noten op een jaar, Engels gars, huttebonen en penewortels.
Die man heeft daar entwat voor gedaan. Ja, ja, Voor entwie
die wil werken.
Als den dien zijnen hemel niet verdiend 'n heeft mee'

werken, al d'andere 'n moeten er niet op peinzen.
't Zelfde als je te boere gaat.
Om water te drinken en buiten te slapen 'n moet je niemand niet schone spreken. Maar om commercie te doen.
J' hebt daar mensen waar dat je moeilijk kunt « inbeetelen », en die je nog minder meester kunt. Met zulk volk moet
je alles betrachten. Je zijt per auto. Je stapt binnen. Je zegt
Petje of Metje rijdt je mee ? Ze lachen. Je zegt 'k pakke een
keer de jongens mee of een meisje, en je rijdt ermee een
ende verre. De boer staat op 't land. Een keer goendag
zwaaien. Een boer heeft dat geern. Je mijdt je voor een
hond, voor een henne, voor een katte. J' hebt een keer den
boer meegepakt. Je zegt : weet je 't nog ? 'k Reed trage
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tot dat ze wegliep. De katte bleef gespaard. De boeren zijn
rap op hun teen getorden en op hun kop gestuikt. Ja, dat is
alzo.
De wereld, de wereld, de wereld !
En van zwijns. 'k Kenne zwijns. Je moet op voorhand alles
uitspiekeren en van louw gebaren. Heeft den boer je een gete
gezet of hê'n z' er den hond mee gebonden, je moet altijd
de boerinne meester zijn. Ik kan dat met mijn sprekenatie en
mijn klappenantie. 'k Ga geern van 't een hof naar 't ander.
'k Zie vers stro zitten van onder de staldeure en 'k weet al
hoe laat het is. Niets zeggen. Met 't stokje ruttelen. Je zijt
binnen. Stappen van 't hoog ende naar leeg ende. Je ziet rap
wat j' hê'n moet. Dikke steert, grote oren. 't Zijn bijkan
Veuren-Ambachtse. Niet lammekullen en dinne doen. Er in
slaan dat ze morelen.
De boerinne zegt « je kunt misschien een keer gaan kijken
over den IJzer. » 'k Kenne dadde. 'k Ga soms naar Elzendamme, de Finteele, Pollinkhove, Gijverinkhove, maar 't is
daar twintig-dertig frank meer of elders. k Zegge 'k 'n kan
dat niet kopen. 't Is voor Brabant. 'k Zegge dat altijd aan
mijn jongens. je zijt niets zonder stok. En sta je in de stal,
meten van ends tot ends. Gelijk met de rundbeesten. Je moet
geen balg zien. je roept de zwijnejongen in den klaren.
« Wouten,-wout-wout » roepen z' in Aartrijke, « Tjonk-Tjonk
moe je roepen in 't Veuren-Ambachtse en « Tjoe-Tjoe » in
West-Vleteren. je moet dat allemaal weten.
't Was op een hof. 'k Ben daar altijd den eersten. 't Was
rond den vieren. De boerinne wrijft de slaap uit haar ogen.
Niet vele van zegs. Ze gaapt en ze geeuwt. 'k Ga weg. Ze
roept mij na. 'k Kere weer. 'k Zegge entwat nieuws en 'k
kocht daar zwijns rondom mij. Den dag te voren waren
d'er drie van mijn soorte op die plekke geweest.
'k Zette wat jacht op de keern en dien dag kookt' ik ieder
boerinne zochte. Dien dag kocht ik honderd, wat zeg ik,
honderd twintig, goeie, vette, zware zwijns. 'k Kochte dat
voor scherfstikken moe' je zeggen.
En 't 'n is maar zwijns kopen.
Een ambacht gelijk een ander.
Ze zeggen dat eerlijk van den hond bezeekt is, maar dat
'n blijft niet geduren.
En 'k zegge 't nog. Niemand die dat kan naardoen zonder schole.
G. P. BAERT
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DE FAIENCEFABRIEK VAN PULINX
BIJ HET MINNEWATER TE BRUGGE

Hendrik Pulinx heeft in 1750 zijn bekende « fabryque van gleyerswerck » gesticht « bij het Minnewater ».
De auteurs van de beste studiën over Pulinx hebben
zich niet ingelaten met een nadere localisering van de
fabriek. (1) Duclos heeft echter dat punt wel aangeraakt ; in zijn Bruges en trois jours (uitgave 1883 ; blz.
225) vermeldt hij dat Pulinx zijn fabriek heeft ingericht in het huis ten Drie deuren, gelegen bij de Begijnhofbrug, naast de tegenwoordige pastorij. Verdere opzoekingen, o. m. in de Resolutieboeken van de stad,
lieten hem vaststellen dat het « Steden huys ghezeyt
Ten drien Dueren, met schoone platse van lande totter
Veste » gelegen was op de zuidzijde van de Wijngaardplaats, bij het (oude) Sashuis. In zijn Bruges - Histoire et
Souvenirs (1910 ; blz. 404 en 500) situeert hij de fabriek
in de « Pannelogie » bij het Minnewater, d. i. op het
terrein van het tegenwoordige « Huis Fraeys » en van
de Brouwerij Lac.
Na een tijd van experiment stond Pulinx in 1750
klaar voor de fabricatie. (2) Als « oversiender van stadts
wercken » kende hij best de stadsgebouwen en keek

dan ook aan die kant uit voor zijn eigen onderneming. Op 4 Juli 1750 legde hij aan het Stadscollege
zijn « Project » voor « tot het opreghten eene manu facture... tot het backen van alle soorten van galeijers,
ten minsten soo schoone ende deughedelick, als de
gonne van Brussel ende Ryssel. » Hij verzocht daartoe
voor een termijn van 30 jaar « het steen magazyn...
ende de haute panne logie, met eene woonste ne1)M. Selschotter in Annales Emulation 73, 1930 (vooral blz.
7-9), — H. Nicaise. Achttiende -eeuwsch Brugsch Aardewerk
in Kunst Iv, 1933, blz. 273-284.
2) De volgende gegevens zijn ontleend aan : Stadsarchief
Brugge, Fonds Ambachten : Gleiermakers ; Secrete Resolutieboeken 1751-53 f. 88 v., 192-193 ; 1753-56 f. 6, 25-26.
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yens de watermeuten, het peertstal ende d'helft vande
platse vande selve woonste,.. tot tablisseren vande
noodige ovens, stellen van peerdemeulens, vimmen
haut als anderssins. » Hij zou de bestaande gebouwen
aldaar uitbreiden ; in de tussentijd wenste hij te
mogen gebruiken « de stadtshallen boven alwaer lest
de Comedien heeft gespeelt geweest, alleenelick om
te beginnen de wercken te maecken, ende tselve aerdewerck dienende tot galeyers te connen droogen, sonder datter eenige vier of light sal gebraght worden » :
dit voor de tijd van drie à vier jaren.
Het « stenen magazijn » door Pulinx aangevraagd
was de gewezen werkplaats van de stadstimmerman,
alsdan gebruikt als magazijn van de materialen ; het
paalde op de oostzijde aan de ingang dei grote poort
van het « Canon magazyn ». De « panne logie » ofte
« logie met koutte weeghen, met pannen gedeckt »
strekte zich uit langs het Minnewater zuidwaarts.
Er verliepen een paar maanden eer de Heren van
de Tresorie rapport over het « Project » van Pulinx
uitbrachten. Hun advies was gunstig en het Stadscollege
stemde toe ; Pulinx verkreeg voor een termijn van 30
jaren het gebruik van « de twee boeijen ofte logien
ende de plaetse zijnde lanck 119 voeten, breedt 30
voeten om de ovens te stellen. » Zijn aanvraag om

voorlopig een werkplaats voor het modeleren in te
richten op de verdieping van de Halle werd afgewezen.
Als voorbehoud werd door de Tresorie bijgevoegd dat
het gegeven consent zou vervallen « by soo verre bevonden wierde dat den roock van de ovens [die Pulinx

bij het Minnewater zou bouwen] quaeme schaede te
doen aen de by gelegene bleeckeryen ofte vulderyen. »
De andere gevraagde voordelen zouden toegestaan
worden « als de fabrycque zal in perfectie zijn. »
Pulinx ging begin 1751 aan het werk. Het eerste

boekjaar zou nog sluiten met verlies, doch de zaak
ging vooruit en de fabriek werd uitgebreid : op 11 October 1751 verkreeg Pulinx de toelating om de « pannelogie » op te trekken in steen « soo ende gelyck hy
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ten dienste vande selve syne fabryque sal oordeelen
te behooren. »
Weldra mocht Pulinx beroep doen op de « vrydommen ende exemptien » die het stadscollege voorwaardelijk had toegezegd. Op 4 Augustus 1752 betoogde
hij dat « syne fabrique als nu in volcommen swanck
was » en dat hij op het punt stond een keizerlijk
octrooi voor 30 jaar te bekomen. Daarop werden hem
de volgende voordelen toegestaan : vrijdom van rechten
op 3 stukken wijn en 20 tonnen groot bier 's jaars,
alsmede op al het klein bier dat zijn werklieden zullen gebruiken ; vrijdom van pond- en stukgeld « op de
materien ende ingredienten noodigh tot syne fabrique,
als aerde, verwe, thin, loot ende andere ingredienten
mitsgaders op de steenen tot maecken van syne ovens,
ende houtwaeren soo tot maecken van syne molens
als backen van syne fabricquen » ; vrijstelling van de
burgerlijke wacht voor Pulinx en twee van zijn meesterknechten. Dit alles op voorwaarde dat de fabriek
20 man aan het werk zou stellen.
In de nacht van 28 Februari 1753 brandde de fabriek
ten gronde af. De brandweer kwam daarbij te laat,
de torenwachter had de brandklok maar geluid nadat
« den brandt vanden oven vande gleyersbackerye » meer
dan vijf kwartier geduurd had. Het « Canon-magasyn »
van de stad alsook het huis van de sasmeester van
het Minnewater hadden daarbij in groot gevaar verkeerd.
Twee dagen na de brand vroeg en verkreeg Pulinx
de toelating om zijn fabriek weer op te bouwen. Vooraf had hij echter het stadscollege voor te leggen « een
extraict model ende profiel van het nieuwe te maken
gebouw om het selve gesien, naer bevindt van de
peryckelen ofte non peryckelen van den brandt....
geresolveert te worden. »
De heropbouw stelde de financien van Pulinx op
de proef. Op 2 Mei 1753 werd hem een lening van
500 pond gr. wisselgeld toegestaan « uyt de penninghen
van den Waeragtigen Bergh van Caritate » voor een
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termijn van vier jaar ; zijn zoon Hendrik en zijn schoonzoon Alexander Emmery stonden hiervoor borg en
waren zelf gedekt door borgstelling van Mher Anselmus
Désiré de Peellaert, heer van Steenmarre, schepen
van het Vrije.
Inmiddels was uit Brussel het lang verwachte keizerlijke octrooi toegekomen. Dit octrooi van hare Majesteit, gedateerd 23 Mei 1753, verleende Pulinx voor een
termijn van 30 jaar het exclusieve voorrecht van
« gleyersbackerye » voor de stad Brugge en het Brugse
Vrije samen met de voorrechten van de erkende fabrieken in de Oostenrijkse Nederlanden. (1)
Op grond van dit octrooi werd dan de « Societeyt
Hendrick Pulinx en Cie » opgericht. Als begindatum
van de Societeyt werd 17 Februari 1754 vastgesteld ;
zij zou 29 jaar duren, namelijk de termijn van de 30 jaar
door het octrooi van 1753 vergund. De vennoten van
Pulinx waren : zijn zoon Hendrik, belast met de boekhouding, en sieur Chauvet, aangesteld voor de verkoop
in binnen- en buitenland. De deelneming in het kapitaal lag in drie gelijke delen. Pulinx senior liet voor
zijn deel de volgende « inbreng » opschrijven :
De ghebauwen gheconstrueert voor het gebruijk der
fabrique, soo backovens, calcine ovens, draeijerijen, vormplaetsen, magazijnen, camers voor het wit te geven, voor
de ingredienten, voor de schilders, kelders om de gleijersaerde, huysinghe voor den eersten directeur waer dat de
magazynen van het ghefabriqueert gleyers syn, den terreyn
tot emmagazineren het brandthout ende aerde, met het buys
waer men de materiaelen maeckt soo gazetten, tegels, rondeaux en preparatie van de aerde, de stallinge voor de
peerden en aerdebacken....

De Societeyt zou in 1760 opgevolgd worden door
de « Nieuwe Societeyt » waarin Chauvet vervangen
werd door de schoonzoon van Pulinx, Alexander Emmery. Het kapitaal bedroeg 36.000 florijn : Pulinx junior en Emmery stonden elk met 12.000 fl. ; Pulinx
1) De datum van dit octrooi wordt elders als 5 April 1753
opgegeven ; zie Biekorf 1954, 247.
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senior met 7000 fl. en de Weduwe en erven Marie
Heye met 5000 fl. De fabrieksgebouwen werden niet
meer uitgebreid. De onderneming kende allerlei moeilijkheden en ging weldra over in de handen van
Pieter De Brouwere.
Wanneer werd de Brugse faïencefabriek stilgelegd ?
Zij heeft nog voortgewerkt onder De Brouwere, ook
nadat deze nieuwe eigenaar de grote veiling van gleierswerk in October 1764 had doen doorgaan. (1) De
« Fabrique van Gleys- en Steenwerk van Brauwer, by
het binne-water » staat nog vermeld op biz. 99 van de
« Nieuwen Brugschen Wegwyser ofte Almanach voor
het Jaer O. H. J. C. 1778 » uitgegeven bij Martinus De
Sloovere. Wordt de fabriek ook nog in de volgende
jaargangen van deze zeldzame Almanach vermeld ? A.V.

TOPONYMICA UIT DE KUSTSTREEK
(vervolg van blz. 118)
PLAKKENHUL (DEN). Op de Oosthoek te Knokke was er
vroeger een hulletje (hil = duinheuvel) genaamd den Plakkenhul.
Dertig jaar geleden bestond die hul nog en er stond een oud,
vervallen en onbewoond huisje op. Thans schiet er niets
meer van over. Niemand zou kunnen vermoeden wat deze
plaatsnaam betekent. Werkelijk een geval om de scherpzinnigste en snuggerste filoloog in de val te helpen.
Oude mensen van de streek hebben mij verteld dat er
vroeger, wel honderd jaar geleden, in het huisje een eenzame
plak of polak (Pool) woonde. Vandaar de naam ! En zij vertellen erbij « dat die mens naar zee ging visschen en dat hij
om 's nachts zijn weg te vinden bij dage door de duinen een
striepe wit zand strooide. »
Daaruit blijkt voor de zoveelste keer hoe men bij het toponymisch onderzoek met de lokale overleveringen dient rekening te houden. Wij hebben daarvan in onze « Toponymica
reeds menig treffend voorbeeld gegeven.

1 ) Biekorf 1955, 57-60.
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kerke. Ontleend aan de familienaam de Gheldere.
GEUZELAND ('t). Volksnaam te Westkapelle van een stuk
land liggend op Sint-Anna-ter-Muiden en van oudsher gebruikt door WestkapeIse boeren. De naam vergt geen verdere uitleg.
PADDEGAT (het). In de Ommeloper der Watering van
Groot-Reigarsvliet van 1567-77, cahier I (Rijksarchief Brugge)
vinden wij een los blaadje met geschrift van jongere datum :
« hofe het paddegat groot 62-2 74 R°, 140 be f° 1569 ». Dus
een hofstede, genaamd het Paddegat in het 140° begin van
Gr. R. (Dudzele). Niet bij De Flou. Veelvuldig voorkomend
toponiem. Er is geen enkele reden om te twijfelen aan een
afleiding van de diernaam,
SISKA'S MEULEN. Zo heet nu de molen bij het huis van
Siska op de Oosthoek te Knokke. Siska's meulen is gebouwd
rond 1862. Aanvankelijk een kleine molen van het type van
het dorpsmohentje, maar later herbouwd in steen ten tijde
van Siska's tweede man Devos. Toen Siska (Francisca Fincent)
18 jaar oud was, is ze getrouwd met een zekere Defonseca,
een man van jaren, schaper, afkomstig van Aardenburg, meegekomen met zijn boer die op den Oosthoek kwam boeren.
Diezelfde boer heeft voor hen huis en molen gebouwd. Eerst
heette de molen Schapers meulen en later toen Siska hertrouwd

was met Devos : Voasens rneulen. Rond de jaren 1890 ontstond de fabel van de Spaanse oorsprong der familie Defonseca : een Spaanse soldaat van het garnizoen van het Spaans
fort Sint Paulus op de Oosthoek zou in de 17e eeuw ter
plaatse zijn blijven hangen... Dit is een verzinsel van de
eerste bezoekers van Siska's wafelbakkerij.
Op de Oosthoek te Knokke is er een hele Siska-toponymie
tot stand gekomen ! Kort na haar huwelijk opende Siska
een bescheiden landse herberg waar ze in het jachtseizoen
voor de jagers pannekoeken bakte. Later daarover meer. Het
is tijd dat de geschiedenis van de « wereldberoemde » Siska
geschreven wordt.
KALFMEULEN. De Kalfmeulen staat op de Grave-Dansdijk
te Knokke, wijk Het Kalf. De naam van de wijk zelf is ontleend aan de landse herberg « Het Kalf », daterend uit de
17 e eeuw. Volgens de volksoverlevering werd de molen gebouwd in de Spaanse tijd (begin 17e eeuw) om te malen
voor de Spaanse garnizoenen van de talrijke forten in de
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kaart van het Hazegras van 1714 (Rijksarchief Gent, nr 1391) :
de molen staa t er getekend op « den Graef Jans ofte weerdijck » , De oudste naam vermelding dateert slechts van 1839:
Kaart bij de bekende beschrijving der Verenigde Wateringen
van Eiensluis en Groot.. Reigarsvliet van Drubbele: «Kalf
Meulen :t. In 1928 werd de molen aangekocht door de Staat,
gerestaureerd en als monument geklasseerd. Voordien heette
hij nochtans reeds Gouvernementsmeulen volgens een blijkbaar
zeer oude overlevering, want alleen de oudste mensen uit de
streek kenden de molen nog onder die naam rond de jaren 1920.
Vroeger moet de molen aan het een of ander gouvernement
toebehoord hebben. Een herinnering aan de Spaanse tijd ~
De laatste eigenaars en molenaars van de Kalfmeulen
waren: Devos (een zoon van deze molenaar trouwde met
Siska : zie hierboven Siska's meulen == Vossens meulen), De ..
maecker (vandaar bij zeer oude mensen soms nog de naam :
Maecleers meulen) en Verheye.
MAANSCHIJNPOLDER. Een polder op Sint.. Anna-ter-Muiden,
buiten de Greveningepolder, dus later bedijkt dan deze pol..
der, maar toch zeer oud. Dateert uit de 13e eeuw. Oudste
vermeldingen (zie De Flou IX 1090) : den polre vanden maen-

schine : den

polre

geheelen

maenschin;

den

polder Maenschin.

De benaming Maenschijn polder verschijnt slechts op het einde
der 16e eeuw. Deze oudste vormen schijnen er wel op te
wijzen dat de naam niet van een familienaam of een bijnaam
afgeleid is, want dan zouden wij Maenschijnspolder verwachten. Is het een fantaisie ..naam ? Wij denken van niet. Het is
uiterst onwaarschijnlijk dat de buitenmensen zo'n dwaze en
zinloze fantaisie ..naam aan de polder zouden gegeven heb..
ben. Het zou bovendien een volstrekt alleenstaand feit zijn.
Maanschijn .. toponiemen zijn er nog meer in West..Vlaande..
ren. Maanschijnbossen. -rneersen en ..l anden. In de andere
gouwen ontmoet men ze eveneens: er is een Maanschijnbos
te Asse (Jan Lindemans : Toponymie van Asse, 1952, blz. 155).
Wij veronderstellen dat deze toponiemen ontleend zijn aan
de ene of andere heerlijkheid van deze naam. Blijkens De
Flou hebben deze heerlijkheden bestaan (Kachtem, Wijtschate) .
Wat weten de geschiedkundigen daarover te vertellen ? Wel ..
nu heerlijkheden, kastelen, hofsteden kregen nogal gemakkelijk een fantaisie-naam. Wellicht is er in de Middeleeuwse
zeden en gebruiken wel iets te vinden waaruit de naam Maan..
schijn voortkomt. Wie onderzoekt het?
JOZEF DE LANGHE

-- 155 OOSTKERKE SPOOKPAROCHIE
Er was vroeger veel meer armoe dan nu en 't slecht volk
maakte daar gebruik van om te stelen en te moorden.
In de jaren 1840-50 was er toch zo'n grote armoe, en de
boeren durfden aan niemand een aalmoes ontzeggen. Op
een keer kwamen er 's avonds late bij mijn grootvaders te
Oostkerke kloppen maar hij deed d'achterdeure niet open ;
je moet weten dat hij in 't peerdestal kost zonder buiten te
gaan. Grootvader gaf een half frankske en een brood over
d'halve peerdstaldeure en zei dat ze mochten in een leeg
zwijnskot slapen en hij gaf ze nog een grote ketel pap
mee. Maar z' hadden een groten orgel mee en ze vroegen
of dat schoon stuk niet zou meugen binnen in huis staan.
Grootvader dorst gelijk niet zeggen van neen en hij pakte
den orgel binnen.
En je gaat gaan horen wat voor schurken dat waren : de
hond die binnen sliep, liep al snuffelend rond dien orgel
en begost te scharten en lelijk te doen. 't Mannevolk brak
seffens dien orgel open en er zat daar een jongentje in van
een jaar of negen met alle soorten van inbrekersalaam. Ge
ziet van hier hoe dat ze verschoten en ze zonden seffens
om de gendarmen om dat scliooiersvolk binnen te draaien.
Maar van spoken gesproken 't is gelijk of dat 'k zeide :
in mijn kinderjaren heb ik ook nog vele van spokerie horen
vertellen van mijn grootmoeder die 't al beleefd had en ze
had er een broere van dood.
Dat was een gebrekkelijke jongen en hij had nog nooit
's avonds allene naar huis gekomen. En nu op een keer, 't
was een donkere avond, als zijn maten weg waren, hoorde
hij al met eens iemand achter hem komen. Hij wilde roepen, maar hij 'n kost niet, zijn kele was gelijk toegesnoerd ;
en dat spook liep met hem mee tot aan de Braambeierhoek
en `t sprong daar in de bramen. Die jongen liep zere naar
huis en hij 'n dorst niet meer buischen of kloppen op de
deure en kroop in 't vertrek, klaar van schrik. En als ze
nu 's nuchtends vroeg gingen gaan melken, kwam hij uit
maar 'n kost schier op zijn benen niet meer staan, dat hij
er zo ziek van was. Hij is seffens in zijn bedde gekropen,
en tien dagen later was hij een lijk.
En dààr aan de Braambeierhoek, waar dat die jongen zijn
dood aan g'haald heeft, hebben ze een kapelletje gebouwd.
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De Stropuit heeft ook altijd maar een lelijk gat geweest. (1)
Er zat daar altijd een katte of een andere duivel naar den
enen of andere latekomer te glarieogen, en de mensen gingen daar maar noo' voorbij : ze waren er rare die in den
laten avond daar alleen dorsten passeren. En Berten en Seven zijn daar toch uitgeschud.
Grootmoeder vertelde ook nog dat ze zij een keer alzo
met heur vader en moeder naar Brugge naar de markt geweest ha' n. En gelijk of dat 't gaat op zo' n dagen, grootvader had nog al een goe' pinte gedronken en hij kost
maar moeilijk met de peerden meer rij' n en ze reên naar
Oostkerke met een ander voerman. Als ze nu aan de
Stropuit gereên kwamen, waar dat 't altijd spookte, liepen
daar ineens vreemde vinten in 't groene, en voor de poten
van de peerden rolden er grote bollen vier ; en de beesten
wierden schuw en gerochten bijkans niet meer voort.
Mijn grootmoeder en heur zuster, die van achter in de
wagen zaten, begosten seffens Sie' zans evangelie luide te
lezen en de peerden gingen aan 't zweten en kwamen goed
thuis. Je kan nie' geloven wat voor een krachtig gebed dat
Sint-Dansevangelie is. Mijn grootmoeder droeg dat altijd op
heur lijf met een spelle vast. Dat was maar een blaadje of
viere van een duim breed, en ze had 't altijd bij d' hand
als er entwat schol : Kijk ! zie, 'k drage ik dat ook nog op
mij, dat Sie'zans evangelie.
Als ik kleine was kwam er een keer een rondloopster met
heur bagge op de rik in onze keuken ; en we hadden daar
boven op de schouwe een schone schilderije hangen : de
vlucht naar Egypte, op glas geschilderd. En die leurster zei
alzo : « Wijf 'k wille er voren geven da' je vraagt ! » Maar
mijn moeder wilde voor al 't goed van de wereld die schilderije niet verkopen en dat vrouwrnens ging dul weg en
ruttelde en verdreegde entwat tussen heur tanden. Als ze
nu pas de baillie uit was, viel de schilderije van de schouwe
en ze lag gebroken voor moeders voeten, die heur dood verschoot. « Dat was een toveresse » zei moeder en ze sloeg
seffens een kruise en las 't gebed van dertig dagen omdat
ze nooit meer were zou keren.
Ze zeiden ook altijd dat 't op de weg van Westkapelle
1) Zie de vertellingen van Meètje van Oostkerke in Biekorf 1955,
209.
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spookte : daar aan de wagenmakerij van Sissen Deine zaten
er twee kapusienen die in een boek aan 't lezen waren.
Dat kwam zoverre dat de nieuwe pastoor zelve een keer
er mee lachte : « 'k gelove dat heel Oostkerke een spookparochie is. » M. C.

MENGELMAREN
PASTOORSINHALINGEN.

Naar aanleiding van wat Pastor Slosse schreef in « Rond
Kortrijk », over de installatie van pastoor Vielle te Spiere op
17 juli 1817, stelt J. H., in Biekorf boven, blz. 128, de vraag :
Zou de zondaginstallatie der pastoors voor het eerst opgekomen zijn rond de jaren van de eerste wereldoorlog, en
slechts na de oorlog algemeen geworden zijn ? »
'k Geloof wel dat vóór de oorlog 1914-18, het slechts bij
grote uitzondering is dat pastoors ingehuldigd werden op
een Zondag. Dergelijke plechtigheid had meestal plaats op
een Dinsdag, Woensdag of Donderdag, toch soms ook op
een Maandag, maar slechts heel uitzonderlijk op een Zondag,
een Zaterdag of een Vrijdag.
Onder het groot half honderd pastoorsinstallaties waarvan
Slosse spreekt in zijn « Rond Kortrijk », heb ik er slechts
éne kunnen ontdekken die plaats had op een Zondag : deze
van Renaat De Tollenaere ingehuldigd als pastoor van St.
Elooi te Kortrijk den 29 November 1891.
Ene had ook plaats op een Zaterdag : deze van Hendrik
Schaloigne, als pastoor van Spiere ingehuldigd 3 September
1904.
Twee vond ik er die plaats hadden op een Vrijdag, maar
in heel oude tijden, toen het misschien nog de gewoonte
niet was, bij dergelijke gelegenheid, de voetjes onder tafel
te steken : Frans Roussel werd geïnstalleerd op Bamesse
1819 als pastoor van St Bartholomeus te Moeskroen, en Servaes MaeseeIe werd geïnstalleerd 4 Juli 1817 als pastoor van
St. Eloois Winkel.
Op een Maandag werden ingehuldigd :
Bruno Onraedt pastoor van Wervik 24 Januari 1803 ;
Edward Lietaer pastoor van St. Bartholomeus te Moeskroen
13 October 1873 ;
August Delancker pastoor van St. Catherine 28 Maart 1881 ;
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Kan. Henri Delbar deken van Menen 20 Mei 1889 ;
Rykaard Bolliou pastoor van Moorsele 10 Febr. 1902 ;
Achiel Delputte pastoor van St. Eloois Winkel 25 Nov. 1912 ;
en ook pastoor Goemaere van Hooglede 13 Sept. 1875
(dit laatste gevonden bij D. Delaey in zijn Geschiedkundige
Aantekeningen over Hooglede.)
Bij Slosse vond ik nergens melding van pastoorsinstallaties
van vóór de Franse Tijd. — De enige melding van een meer
dan gewone introductie van vóór die jaren, vond ik in de
kerkregisters van Rumbeke waar gezegd wordt van Pastoor
Willems « constitutus 7 juni 1791, huc advenit et fuit solemniter omnium applausu receptus 19 juli 1791 » ; — dat schijnt
toch te wijzen op een plechtigheid waar het volk reeds aan
deelnam.
Toen 4 jaar te voren, — in 1787 — Pastor Moens te Rumbeke « ingewyd » werd, waren er de Rumbeekse Rederijkers
toch ook al bij met een bombastisch : « EERBEWYS/ Apollo
afgesmeekt ter gelegenheyd der/ blyde inweydinge/ van den
zeer eerw. en hoog-geleerden Heer/ Mynheer/ BERNARDUS.
JOSEPHUS/ MOENS/ licentiaet in de Heylige Gods Geleerdheyd/ Land-Deken der kristenheyd van Rousselaere, Pastoor
in Rumbeke/ opgezeyd door de broederen der konstgenootschap van/ RHETORICA....
In vroegere jaren vond ik te Rumbeke niets dat er op wijst
dat, bij de kerkelijke introductie van haar nieuwe pastoor, de
bevolking of de burgerlijke Overheden reeds medevierden. —
Hoe ging dat elders ?
Mag ik hier ook de vraag stellen : « Is het misschien slechts
sedert de Beloken Tijd, — of kort daarvoor, — dat de kerkelijke plechtigheid der introductie uitgegroeid is tot een yolksfeest ? En zijn de pastoorsinstallaties misschien te gemakkelijker algemeen en grootser geworden, ten gevolge van het
lijden en de vervolgingen door de priesters onderstaan in de
Beloken Tijd, zo dat het volk zich nauwer bij hen is gaan
aansluiten, en ze te liever zag komen, dat het hen zo lang
had moeten missen ? J. D. D. Rumbeke
DUBBEL JAARSCHRIFT. 1791
In een verzameling van oude papieren vond ik de volgende
tekst, gedrukt op de rugzijde van een oude speelkaart, een
hartenvijf :

DOBBEL-JAER-SCHRYFT
AENVEERT DE BRUYT IN DEN BOGAERD

sY Is DE LEST HOUD DEES IN WAERD.
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Boven de tekst zijn twee kroontjes schuin tegen elkaar geplaatst en eronder twee bloementakjes. De jaarletters geven
samen 3582. Het kaartje met dat bruiloftsrijm is dus van 1791.
Dezelfde dichter heeft voor dezelfde gelegenheid een
enkelvoudig jaarschrift samengesteld, gedrukt op een schoppenvier :
Jacopssen treed vry den bogaerd in
Vierig, wel verlieft uyt ziel en zin.
Deze jaarschriften vieren het huwelijk van Charlotte (Carolina Maria Anna) van den Bogaerde met Gaspar Antonius
Jacopssen, ingezegend in de St. Annakerk te Brugge op 23
Nov. 1791. Charlotte was inderdaad « de lest » : de laatste
van de dochters van André-Louis van den Bogaerde, schepen en tresorier van het Brugse Vrije, en Angelique (ThérèseAngeline) Rotsaert d'Hertaing ; haar zusters waren reeds gehuwd, ene was in 't klooster. Zij was 26 ; Jacopssen, een
Gentenaar wonend op de St. Michielsparochie, was 48. De
getuigen waren Henri De Pruyssenaere, heer van de Woestyne
en, van de kant van de bruid, haar eigen vader, André Louis
vanden Bogaerde.
Dubbele jaarschriften schijnen in de 1 8e eeuw opgekomen
te zijn. Custis citeert er een (Jaerboeken 3,561), door hem
zelf moeizaam gemaakt op de plechtige opening van het
nieuw sas van Slykens (Oostende) in 1754 :
Als Marie ons graevinne was,
soo was ermaekt het Slyckesas,
en was Prins Carel gouverneur,
soo voer het eerste schip daer deur.
Met veel goede wil, en op voorwaarde dat men de W voor
25 telt, krijgt men hier 3508 te zamen, het dubbel van 1754.
E. N.
GENERAAL SARRAZIN TE BRUGGE.

1808.

Op 31 October 1806 kreeg het Leiedepartement als nieuwe
militaire commandant niemand minder dan generaal Sarrazin,
de stafchef van generaal Bernadotte. Sarrazin was 38, had met
Bonaparte de beroemde « campagne d' Italie » (1797) meegemaakt en had een huwelijk gemist met Caroline Bonaparte,
die de vrouw werd van zijn streekgenoot Murat. Gedurende
zijn verblijf te Brugge zou het echtpaar Murat verheven
worden op de troon van het Koninkrijk Napels.
De Brugse patriciër, kunstkenner en verzamelaar Joseph
van Huerne is met Sarrazin in betrekking geweest.

In

zijn
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dagboek (handschrift in privaatbezit) noteerde hij de aard
van de collectie antiquiteiten door de generaal naar Brugge
overgebracht. « Deze [Sarrazin] had veel mosaïquen van Roomen en camécs, en een kostbaren collier en ooringhen van
camées en orientaelsche agaeten, welke t' saemen een costbaere en rycke versamelinghe was, die hij van Rome medegebraght hadde. »
Het verblijf van Sarrazin te Brugge duurde nauwelijks twee
jaar, hij kon er niet overeenkomen met de prefect Chauvelin. De ondergrond van het geschil tussen de militaire en de
burgerlijke gezagvoerders kennen we niet, Sarrazin blijkt
echter onberekenbaar te zijn geweest. De generaal kreeg in
1808 een « promotie » naar Cadzand ; samen met generaal
Mouret, commandant van Vlissingen, zou hij Antwerpen, dat
door een Engelse expeditie bedreigd was, beschermen. Van
Cadzand ging hij weldra over naar het « camp de Boulogne »
en liep er 10 Juni 1810 naar de Engelsen over. (A. Delacour.
La trahison du general Sarrazin in Revue Bleue. 32e année,
1895, 2e semestre, blz. 16-20).
Sarrazin leidde verder een zeer bewogen leven en gaf te
Brussel in 1848 zijn uitvoerige Memoires uit.
A. V.
HUWELIJKSGEBRUIK.

De karton (boever) voerde de bruiloftsgasten met de wijtewagen. Vóór het aanzetten op het hof stak hij zijn stenen
pijp in 't marteel, — ze brak, en hij ging rond om drinkgeld.
(Te Stavele, 70 jaar geleden). A. B.
KLOKSPIJS.

-

Op de vraag boven, blz. 71.

Die naam was nog gekend over een tachtigtal jaren, en
werd gegeven aan de oude muntstukken van een « sou »,
die dagtekenden van de Franse Revolutietijd, en ook nog
van Napoleon. Zij waren gemaakt uit de gesmolten klokken
die nog zilver bevatten. Dit bewijst dat « zilver als klokspijs »
zowat overal in Vlaanderen (en in de Nederlanden bekend
was.
G. Celis
Opstel en Beheer
A. VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge.
Postrekening : 2335.37
Abonnementsprijs : 100 fr.

Druk. A. Van Poelvoorde, Beenhouwersstraat, 35, Brugge
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In Zomermaand, 't jaar 1955.

ZAN DVOORDE-BI J-OOSTENDE
Een 600 meter ten westen van Zandvoorde-dorp
staat de wandelaar, die de — misschien wat eentonige — kalmte van het rustig-vlakke polderlandschap
heeft opgezocht, verrast voor een grote langgerekte
waterplas, waarvan hij het einde slechts kan raden.
Gerimpeld door duizenden kleine golfjes, die de nooitstille polderwind rusteloos opjaagt, ligt daar, zelf groots
in de eindeloze vlakte, de Grote Keignaardkreek.
Honderd meter breed, meer dan een kilometer lang,
meters diep, dat zijn de afmetingen van deze reus,
die met zijn grillig kronkelende zijtakken nergens in de
Polders zijns gelijke heeft. Zelfs in het Zwingebied, deze
eens zo machtige inham die zich tot Damme uitstrekte,
heeft de zee nauwelijks enkele veel engere waterlopen
achtergelaten, terwijl de andere onvermijdelijk dichtslibden en nu vruchtbaar akkerland vormen. Niet alleen
de Grote Keignaard ligt daar ; men vindt er ook tal
van andere, weliswaar kleinere kreken. Dit merkwaar
dig gebied uit onze Polderstreek loont wel de moeite
dat we er een kleine studie aan wijden. En op het
gevaar af van U, waarde lezer, en U, mijmerende
wandelaar — die meegesleept door Uw rijke verbeelding, beiden misschien reeds droomt van machtige
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zeeinhammen en ranke Vikingschepen vol met krijgszuchtige Noormannen, er op uit om de nederzettingen van onze nijverige voorouders te vernielen — te
moeten ontgoochelen door onze nuchter-wetenschappelijke bevindingen, willen we hier een en ander vertellen over de merkwaardige geschiedenis van de streek
van Zandvoorde.
Enkele auteurs, die de Polderstreek bestudeerden,
veronderstellen dat de talrijke kreken bij Zandvoorde
overblijfsels zijn van de « lagune » periode, dit is de
dageraad van het ontstaan van de polders. Niets is
nochtans minder waar, want deze kreken werden gevormd tijdens de jongste periode uit de geschiedenis
van de Polders, nl. in de 17e en 18e eeuw. Hun ontstaan hangt nauw samen met deze van de haven
van Oostende... maar hier lopen we ons verhaal wel wat
vooruit.
Tot in het begin van onze tijdrekening was dit gebied, en ook de rest van de Polderstreek, een moerassige veenvlakte. Tijdens verschillende, eeuwenlange
overstromingsperioden, die werden samengevat onder
de benaming van Duinkerkiaanse transgressie (men
onderscheidt de Duinkerken I, II en III-transgressie,
die reeds in vorige bijdragen in Biekorf beschreven
werden door onze collega Dr Ir F. Moormann en onszelf), werd de ve nvlakte onder een dikke laag zand
en klei bedolven, die er door het zeewater werd afgezet. Over de Duinkerken I-transgressie (2e eeuw vóór
J. C. tot 1 e eeuw na J. C.) bezitten we weinig gegevens.
De Duinkerken II--transgressie (4e tot 8e eeuw) is ons
beter bekend en is ook heel wat belangrijker. Over
deze tweede overstromingsperiode kunnen we met zekerheid zeggen, dat een brede kreek — ongeveer waar
nu Oostende ligt doorheen de duinen haar weg in
de vlakte baande tot bij Oudenburg. Dat was dus in
de 4e eeuw. (1) In de 8 e eeuw was deze machtige kreek
1) In 1952 werd te Oostende, langs de Torhoutse steenweg,
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reeds grotendeels door verzanding opgevuld. En nu is er
niets meer van overgebleven, ten minste toch niet onder
de vorm van een waterloop. Het bodemonderzoek (1)
laat ons echter toe met zekerheid het bestaan ervan
te bevestigen ; een gedeelte ervan is de hoge, zandige
strook, die loopt van Zandvoorde naar Oudenburg en
die trouw door de baan wordt gevolgd. Ook Zandvoorde-dorp (ontstaan na de 8e eeuw) ligt op deze
hoge rug. Tijdens de Duinkerken IIl-transgressie (1O'-1 le
eeuw) bereikte de zee, die te Nieuwpoort een grote
inham had gevormd, in oostelijke richting de lijn
Oostende-Zandvoorde-Gistel. In dit gebied strekte zich
een soort « strandvlakte » uit, waar de bedekkende waterlaag tamelijk ondiep was. De dijk, die loopt van Bredene over Plassendale naar Oudenburg en die de grens
vormt tussen de Watering van Blankenberge (ten oosten) en deze van het 's Heerwoutermans-Ambacht (ten
westen) werd omtrent die tijd aangelegd met de bedoeling de overstromingen in oostelijke richting tegen
te houden.
Tot in de 17e eeuw had deze streek het zelfde uitzicht als het omliggende gebied : geen grote kreken,
geen opvallende dijken. Toen zou het landschap
echter, in verband met het beleg van Oostende (16411604) een diepgaande wijziging ondergaan. Met strategische doeleinden werd de streek rond Oostende onder water gezet. Daartoe had men de duinen ten
oosten van de stad afgegraven, met als gevolg dat
de zee er weldra een grote geul had gevormd, die
het ontstaan gaf aan de huidige Oostendse havengeul.
Een eerste maatregel om de overstromingen enigszins
op 8 m diepte het wrak van een zeer oude boot gevonden.
Dit wrak bevindt zich op de bodem van de voornoemde

kreek en zou dus moeten uit die periode dateren, hetgeen
werd bevestigd door de deskundige A. Nagelmackers.
1) Uitgevoerd onder de auspiciën van het Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (I. W. 0. N. L. — I. R. S. I. A.).
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die het overstromingsgebied met een wijde kring omschreef. Deze dijk bestaat uit verschillende delen :
de Steense dijk (1608), de noorddijk van de vaart
Nieuwpoort-Plassendale (dit kanaal werd zelfs slechts in
1639-1640 voltooid), een deel van de hierboven beschreven 103 eeuwse dijk en de Groenendijk (1612). Slechts 2
dorpen lagen nog in het overgestroomd gebied : Ste
Catharina en Zandvoorde. Om Zandvoorde, dat dank
zij zijn hoge ligging waarschijnlijk niet al te veel van
de overstromingen geleden had, volledig te vrijwaren,
werd in 1626 de Legaardsdijk aangelegd. Deze dijk
liep van aan het Philippusfort bij Oostende tot aan
de Steense dijk. Inmiddels had de zee, vanuit de
Oostendse havengeul, machtige kreken doen ontspringen, die zich ver in het land uitstrekten, b. v. de
Catharinakreek en de Gauwelozekreek. Nadat deze
laatste in 1626 door de Legaardsdijk langs haar landzijde was geflankeerd, was voor Zandvoorde — althans
tijdelijk — alle gevaar geweken. Ste Catharina daarentegen werd prijsgegeven en zou volledig verdwijnen.
De Oostendse haven was, voor haar voortbestaan,
aangewezen op de wateren van het « hinterland », die
de havengeul moesten uitschuren, op diepte houden
en aldus voor de onvermijdelijke verzanding vrijwaren.
Dit kon slechts bekomen worden mits te beschikken
over een ontzaglijke massa spoelwater. De aanleg van
de Legaardsdijk zou in dit opzicht dus nadelig werken, zodat hij in 1627 reeds doorgestoken werd. In mei
1631 werd de dijk nochtans hersteld, waarschijnlijk op
protest van Zandvoorde. Oostende verkreeg echter dat
sommige werken — zoals het bouwen van havenhoofden en een kaai werden uitgevoerd op kosten van
Zandvoorde en omliggende gemeenten.
In 1622 had men een kanaal gegraven van Plassen
dale naar Oostende via Zandvoorde, als voortzetting
van het kanaal Gent-Brugge-Plassendale. Dit kanaal is
nog duidelijk te herkennen in de Oude Polder ; tijdens
onze bodemkundige opzoekingen vonden we er ook
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sporen van terug in de Keignaardpolder. In 1664 kwam
men klaar met het nieuw kanaal Plassendale-Oostende
in rechte lijn.
Sedert enkele tijd ondervond men terug moeilijkheden met het op diepte houden van de havengeul. Daarom werd besloten het overstromingsgebied rond Oost-

dijken. — 2. kreken (verdwenen en bestaande). — 3. kanalen.
— 4. wegen - spoorwegen. — 5. gemeentegrens. — 6. gemeentekom.
DE « POLDERS » VAN ZANDVOORDE.

ende te vergroten om meer spoelwater te h b en voor
de haven. In 1663 werd een dijk aangelegd, die wij
de Zandvoordse dijk zullen noemen, met de bedoeling
Zandvoorde-dorp te beschermen. Hij loopt vanaf het
kanaal Ni,u.wpo Drt-Plassendale om Zandvoorde-dorp
heen naar het nieuwe kanaal Plassendale-Oostende. De
polder », die aldus ingesloten werd, wordt de Oude
Polder genoemd.

— 166 —

Bij het onder water laten op 25 maart 1664 verloor
Zandvoorde — althans tijdelijk — ongeveer de 4/5 van
zijn grondgebied. De Oude Polder bleef echter droog,
zodat het dorp gespaard bleef. Het is in deze periode
dat zich de Keignaardkreek en ook de meeste andere
kreken van de Nieuwe Polder hebben gevormd.
In 1698 had de havengeul een diepte van 13,75 m
bij laag water, zodat besloten werd in 1700 de spoeling stop te zetten. Nauwelijks 20 jaar later stond men
echter weer voor het onvermijdelijk feit, dat de havengeul verzandde, zodat men verplicht was opnieuw
voor voldoende spoelwater te zorgen. Nieuwe dijken
werden gebouwd : de Gemene dijk, die de Nieuwe Polder
afsloot, en de Schorredijk, die een nieuwe spoelpolder,
gelegen op het grondgebied Snaaskerke, Leffinge en
Stene, omsloot, nl. de Snaaskerkse polder (ook het Schorre genaamd). In 1721 kon men het aldus afgebakende
gebied onder water laten ; het omvatte de Keignaardpolder (op Zandvoorde), de Ste Catharinapolder (op Stene
en Oostende) en de Snaaskerkse polder (hoofdzakelijk
op Snaaskerke). In de Nieuwe Polder bleven aldus
de kreken van de 17 e eeuw bewaard, terwijl ze in de
Keignaardpolder bijna volledig dichtslibden en nog
slechts als weinig uitgesproken laagten in de polder
liggen. In 1893 werd definitief van het systeem der
« spoelpolders » afgezien ; er werd een groot en diep
spoeldok (bassin de chasse) gegraven nabij de haven.
Deze bewogen geschiedenis van Zandvoorde ver
klaart waarom men daar duidelijk 3 verschillende
delen kan onderscheiden, die elk de naam van « polder »
dragen. De Oude Polder is inderdaad het oudste gedeelte van Zandvoorde ; hij heeft nooit als « spoelpolder » gediend. De Nieuwe Polder wordt gekenmerkt
door zijn talrijke kreken, waarvan de Grote Keignaard
het mooiste voorbeeld is. Deze polder werd als spoelpolder gebruikt, hoofdzakelijk in de periode 1664-1700.
De Keignaardpolder is de jongste van de drie. De kreken zijn er bijna geheel opgevuld. Hij valt op door
zijn « moderne » percelering : de meeste kavels hebben
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een regelmatig geometrische vorm. De kadastrale kaart
laat dit verschil duidelijk zien : bij een eerste blik
reeds vallen drie verschillende perceleringssystemen op.
Om te besluiten willen we er nog op wijzen dat
de dijken van dit gebied geen landwinningsdijken zijn,
zoals door sommige schrijvers, die ten onrechte aan
het bestaan van een « estuarium » bij Oostende geloofden, werd beschreven. Onze kust telt slechts 2
« estuaria» : die van de Yzermonding en die van het
Zwin. De dijken die men daar vindt zijn wel landwinningsdijken ; ze werden gebouwd met de bedoeling
van een stuk land (schor) op de zee te winnen (inpolderen, indijken). De dijken van de Oostendse polders daarentegen werden opgeworpen om een gebied
af te bakenen, dat als spoelpolder moest gebruikt worden. De dijken omsloten een «polder », die (tijdelijk)
uit noodzaak aan de zee werd prijsgegeven, zodat
men hier kan spreken van «uitdijken »,
Dr. Ing. J. AMERYCKX,
Centrum voor Bodemkartering.• LW.O.N.L.

AFTELRIJMPJES.

Onder de bank lei er wat zand
trekt daarmei naar Engeland
van Engeland naar Spanje
appels van Oranje
peren van de roesteboom (?)
in de winter zal het vriezen
in de zomer zal de zonne schijnen
J

-2 - 3 - af.

Meneere was opgestaan
om vroeg uit te gaan
weet-je wie hij tegenkwam
twee ijzeren rnanniges
twee potten en panniges
twee hoge ziel tj es
en een zestientje.
Uit Beveren aan de Yzer.

A. B. Stavele
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VROEGE GEDICHTEN OVER DE

GULDENSPORENSLAG
Onlangs heeft Dom J. Leclercq een merkwaardig
en vroeg gedicht over 1302 bekend gemaakt. (1) Het
is een belangrijk getuigenis van de fransgezinde houding die, ten overstaan van de Vlaamse overwinning,
door sommigen in Noord-Frankrijk werd aangenomen.
In aansluiting bij dit nieuw document mogen wellicht
ook enkele van de reeds bekende versjes over de
Guldensporenslag onderzocht worden en dan voornamelijk onder het oogpunt van de tekstkritiek. Zij behoren tot de oudste stukken die in Vlaanderen over
deze gebeurtenissen werden geschreven en ze verdienen
in elk geval hun mantel van vers en rijm ongeschon.
den terug te vinden.
I. Het eerste van deze gedichtjes werd slechts kort
geleden ontdekt. (2) In Biekorf (3) werd de versvorm
ervan hersteld en het stukje zeer kunstig in het Middelnederlands nagedicht. A. Viaene had onmiddellijk
gezien dat in de Annales Aldenburgenses twee hexameters geciteerd waren waarvan zeker de eerste met
binnen- en eindrijm was gesierd. Het tweede versje :
« Hoc fit Curtraci, centumque ter, milleque, bis unum »was echter metrisch onzuiver gebleven en grammatisch
zelfs een beetje fout. Dit viel des te meer op daar
dit vers, in zijn eerste deel althans, volledig de bouw
1) Poèmes sur la bataille de Courtrai conservés a Tolède,
in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis....
Société d'Emulation te Brugge, dl xcl, 1954, p. 155-160. In
Een nieuw gedicht over 1302, te verschijnen in Wetenschappelijke Tijdingen 1955, hebben wij deze uitgave op meerdere
plaatsen verbeterd en het gedicht juister gedateerd.
2) A. C. F. Koch en J. F. Verbruggen, De « Annales Aldenburgenses » over de gebeurtenissen in Vlaanderen tussen 11
Juli 1302 en 25 April 1303, Tielt, 1955, p. 12.
3) A. V[iaene], De oudste « carnatioen 2. van de Sporenslag, in Biekorf, dl LIV, 1953, p. 149-150.
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van het eerste versje vertoonde. Dit gemis aan keurigheid kan volledig vermeden worden wanneer men
naar de lezing van het handschrift zelf wil terugkeren.
Beide verzen zijn daar a. v. te lezen :
Franci sunt uitti
Hoc fit Curtraci

sub translatu Benedicti
Cque ter, Mque, bis I.

De eerste uitgevers hadden de Romeinse cijfers,
die in het handschrift voorkomen (4), in letters omgezet. Door dan centum te lezen i. p. v. C, mille i. p. v.
M en unum i. p. v. I was de tijdsaanduiding grammatikaal fout geworden, was het versje gaan hinken en
had het zelfs zijn eindrijm, Curtraci .. bis I verloren.
Het voorbeeld van andere aanverwante chronologische
gedichten, — A. Viaene bracht de vergeten term « ca rnatioen » terug in gebruik, — wettigt deze wijze van
lezen. (5)
II. Een gelijke verschrijving verminkte enigszins het
interessante gedicht over 1302 dat Mgr. C. Callewaert
destijds uitgaf volgens het enige handschrift waarin het
bewaard is. (6) De verzen 2, 3, 4 en 5 vertonen er
alle een binnenrijm dat met de laatste lettergrepen of
met de laatste klinkers van elk vers rijmt. Alleen vers 1,
volgens handschrift en uitgave tenminste, maakt hier
op een uitzondering en het lijkt gewettigd de vraag
4) Cfr facsimile in vermelde uitgave, tussen p. 10 en 11 en
de tekstkritische nota's m, n en o, p. 12.
5) Cfr : « Cque ter, Mque, bis I », hierboven ; « D bis,
cum C ter, 1 bis... » (Viel Rentier d'Audenaerde, uitg. L.
Verriest, Brussel, 1950, niet gepagineerd) ; en « M,C ter atque
bis I... » (Jan Van Thielrode, Chronicon s. Bavonis, uitg. A.
V[an] L[okeren], Gent, 1835, p. 72 ; uitg. J . Heller, MGH., SS.,
dl xxv, p. 584.) Wij danken zeer hartelijk onze vriend Dom
N. Huyghebaert die ons op de twee laatste teksten wees.
6) Onuitgegeven aanteekening uit het jaar 1302 over de Guldensporenslag, in Annales de la Société d'Emulation de Bruges, dl LX, 1910, p. 359, gepubliceerd uit ms. 7, afkomstig
uit ter Doest, van de Brugse Stadsbibliotheek. Cfr A. De
Poorter, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges, Gembloers, 1934, p. 26.
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te stellen of ook hier de kopiïst niet bij het afschrijven de Romeinse cijfers in volle letters zou hebben
opgelost en of hij aldus het versje niet een tikje zou
hebben verhaspeld. Eigenlijk zou het gedichtje dan
a. v. dienen te worden gelezen :
K Ter C, M, bis I (a)
Curtraci uille,
Et mensis julii
Hoc qui fecerunt
Deum laudemus,

Francia, uicta fuisti.
quartusque (b) dies fait ille
translatio fit Benedicti
burgenses illi (c) fuerunt.
ceteros Francos superemus.

Wanneer aldus aan vers 1 zijn zuiver chronologische
notatie is teruggeschonken, wordt het duidelijker dat
bis onvolledig bleef en zelfs, naar den zin, onjuist.
Evenals in het voorgaande en in de verwante gedichten zal op die plaats bis I hebben gestaan (7) en met
bis I... fuisti verschijnt dan meteen het binnenrijm, dat
alleen in vers 1 ontbrak. De lezing : C, M, vermindert
daarbij het aantal voeten, waardoor vers 1 a, in ver
houding tot de volgende, tevens genormaliseerd wordt.
Deze kleine correcties, door de tekstkritiek voorgesteld, maken het onwaarschijnlijk dat de monnik van
ter Doest, die het gedichtje kopieerde, er ook de opsteller van zou zijn geweest. Het is niet te geloven
dat de schrijver zelf zijn vers 1 zo onkundig zou hebben verknoeid en dat hij daarbij nog een fout in v. 4,
ille i. p. v. illi, — en wellicht een tweede in v. 2,
— quoque i. p. v. que, — zou hebben gemaakt.
Deze bemerkingen verminderen de waarde niet van
dit vroege getuigenis over 1302. Mgr C. Callewaert
vermoedde dat het kon geschreven zijn in de eerste
dagen na 11 Juli 1302. Ceieros Francos superemus (v. 5)
lijkt er in elk geval op te wijzen dat het dient geplaatst te worden in de weken tijdens dewelke de
Vlaamse burgenses (8) zich voorbereidden op een nieua) 1 ontbreekt in hs.
b) Hs. geeft quartus quoque.
c) Hs. geeft ille, door Mgr. C. Callewaert reeds verbeterd.
7) Cfr voetnoot 5.
8) De fierheid over de Vlaamse stedelingen, die in « bur-
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1302 nu trok de Franse koning zijn leger reeds terug. (9) Na die datum kan het gedichtje dan ook
niet meer zijn geschreven geworden.
De folia 41 en 42 van hs. 7 der Brugse Stadsbibiotheek zijn van een andere hand dan de rest van het
handschrift. Zij zijn nochtans uit de XIII e eeuw. (10)
Zij bevatten e en deel van het Canticum Habacuc en
het Canticum Moysis. Het is bovenaan deze teksten dat
een jongere hand, uit het begin van de xrvs eeuw, fo
41 r" bovenaan, de vier versregels heeft overgeschreven. De buurschap van deze bijbelstukken, die helemaal niet op hun plaats komen te staan tussen de,
fo 40 VO plots afgebroken, tekst van de Psalmen en,
fo 43 r het boek Job, heeft wellicht nog iets te leren. Beide stukken zijn inderdaad in de liturgie opge..
nomen als cantica ad Laudes /1, o. m. te zingen op de
Quatertempervrijdag en -zaterd ag van September t. t. z.
in 1302 op 22 en 23 September. Is er geen verband
te leggen tussen deze bijbelse uittreksels uit de Laudes ..
liturgie en het Laudemus Deum van vers 4 ? Was het zo,
dan wisten we dat op 22 en 23 September 1302 deze
O

,

versjes reeds bestonden en dat een

medebroeder van

ter Doest het passend vond ze in die omgeving over
te schrijven.
Treffend is het in elk geval dat de kopiist blijkbaar
een verband heeft gezien tussen de nederlaag van de
Fransen en zijn hoop op volledige zegepraal, en de
inhoud van beide cantica. Het Canticum Habacuc he..
schrijft inderdaad een theophanie, een glorievolle ver..
schijning van jawhe die Zijn vijanden en de vergenses illi » wordt uitgedrukt, is terugte vinden in de Passio Fran..
corum secundum Flemyngos, uitg. P. Lehmann, Parodistische
T exte : Beispiele zur lateinischen Parodie im Mittelalter. München, 1923, p. 27 : «Ciuitates et opida g loriose construximus ».

9) Cfr A. C. F. Koch ... J. F. Verbruggen, op. cit., p. 40.
10) Zie A. De Poorter, op. cit., p. 25.
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drukkers van het uitverkoren volk, dat Hem opnieuw
trouw is geworden, zal vernietigen. Het Canticum Moysis
geeft op meerdere plaatsen een gelijke gedachte weer :
als het volk des Heren Hem trouw wil blijven, dan
zal Hij het bloed van Zijn dienaren wreken en Zijn
wraak op hun vijanden keren.... Is dit alles louter
toeval of heeft de monnik van ter Doest, bij het lezen
van beide teksten, telkens in zijn geest « Vlaanderen »
begrepen waar hij « Israel » las ? Dan was het zijn
overtuiging dat, wilde Vlaanderen grotere getrouwheid
aan God betuigen, de redding en de zegepraal zeker
komen moesten.
Ook elders is deze theologische en apologetische
interpretatie van de gebeurtenissen neergeschreven geworden en zo grondig was ze met de middeleeuwse
mentaliteit vergroeid dat wie tot het andere kamp
behoorde niet anders oordeelde. Het pas in Toledo
ontdekte gedicht verwacht voor de Franse partij op
haar beurt alle redding van een terugkeer naar God. (11)
In beide kampen zag men in de ontwikkeling van de
gebeurtenissen een soort godsoordeel. (12) De plaats
van het handschrift waar de monnik van ter Doest
de verjes overschreef licht ons in over wat men zijn
« theologie der geschiedenis van 1302 » zou kunnen
heten.
Leuven
J. M. DE SMET
TUCHTIGKRUID EN MELKWIED TEGEN DE WRATTEN.

Bij ons te Stavele wordt ook het e kroontjeskruid (Biek.
1954, 245) aangewend tegen de wratten, men noemt het echter
tuchtigkruid
Soms bestaat er verwarring tussen kroontjeskruid en melkkruid dat bij ons melkwied genoemd wordt. Toch is het verschil duidelijk. Het vocht dat bij het doorbreken van de
stengel te voorschijn komt is bij melkwied (melkkruid) dunner
en niet zo wit als bij kroontjeskruid. A. B. Stavele
Mox Isti, Francia, crede,
Et Tali eede.Curaberis, hoc mihi crede.. Op. cit., p. 158.
12) Zie o. m. L. Delfos, Het avontuur van de Liebaards,Tielt,
1952, p. 267.
11)

e...

-- 173 -MARMERWERK UIT HENEGOUWEN
TE BRUGGE IN DE 18e EEUW
Het Brugse patriciaat — hoge ambtenaren, hoge geestelijken en negotianten — heeft in de tweede helft van
de 18e eeuw zijn statige huizen overvloedig gestoffeerd
met marmerwerk uit Henegouwen. Schouwen in Louis
xv en in de opkomende stijl « à la grecque » (d. i.
Louis xvi) worden bij karrevrachten ingevoerd o. m.
uit Rance, de Henegouwse gemeente die beroemd is
om haar rood marmer en om het verwerken van de
marmersoorten uit de streek van Samber-en-Maas.
Uit de verzendingsregisters 1769-1784 van het marmerbedrijf « Thomas et Boutée » te Rance hebben we
de volgende gegevens betreffende Brugge samengebracht. (1)
De bestellingen voor Brugge en het Vlaanderse werden gegroepeerd en door Henegouwse voerlieden per
wagen aangebracht ; de volgende « voituriers » komen
in de registers voor : « Marin de Beaumont ; Patat de
Rance ; Joyeux de Leugny ; Petit Mayeur de Solre
St. Gery ; Pierre Erbecq de Leugny ; Jean Grawet de
Boussu ; Petit Bleu de Leugny ; Charlet de Solre St.
Gery ; Jeanmay. »
Op de kop van onze lijst van Brugse bestemmelingen stellen we de beeldhouwer Pieter Pepers, die
deze zomer, samen met zijn tijdgenoten Garemyn en
Pulinx, aan de eer is in de tentoonstelling op de
Halle te Brugge.
1) Jean Joseph Boutée, gestorven te Rance op 7 October
1777 was in 1728 gehuwd met Marie-Thérèse Thomas, zuster
van Pierre-Joseph Thomas. P. J . Thomas huwde MarieThérèse De Bourge van Beaumont ; hun oudste zoon Michel
Gabriel Thomas, geboren op 7 September 1753 en gehuwd
met Anne Marie Boucneau, zette de uitbating van het marmerbedrijf voort. Tijdens de Franse Omwenteling werd Gabriel Thomas vrederechter van het Kanton Beaumont. In
1807 had hij Rance verlaten en was naar Dijon in Frankrijk

gaan wonen.
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Op 5 September 1770 wordt aan Pepers « sculteur
statuaire à Bruge » de volgende reeks monsters van
marmersoorten toegezonden :
1. St. Remy bleu. 2. St. Remy rouge. 3. Soulme imitant le St. Remy bleu. 4. Vaudelee. 5. Clermont jaune.
6. Merlemont gris rouge. 7. Merlemont gris bleu. 8.
Clermont gris. 9. Merlemont imitant le St. Remy rouge.
10. Rance. 11. Cerfontaine. 12. Merlemont fleuri.
13. Griotte. 14. Cerfontaine tigré. 15. Soulme cusieu et
Senzeilles. »
Enkele maanden later (17 Nov.) ontvangt Pepers een
ovalen marmeren kader in Merlemont rouge fleuri. De
Brugse « maitre esculture » — zoals hij in het register
genoemd wordt — schijnt in de jaren 1770-80 een soort
makelaar in marmerwerk geweest te zijn. In 1779 (Juni
en Aug.) wordt uit Rance in twee wagenvrachten van
samen boven de 12.000 pond een afgewerkt marmeren altaar aan de St. Andriesabdij geleverd. Dit ge.
schiedde waarschijnlijk op bestelling van Pepers, die
beeldhouwwerk voor dit altaar heeft uitgevoerd en de
tekening van het geheel zal gemaakt hebben. (1). Dit
altaar is, zoals men weet, het tegenwoordige hoogaltaar van de O. L. Vrouwkerk.
Pepers was niet de enige bemiddelaar van marmerwerk uit Henegouwen. Sieur Le Gillon ontving in Juni
1778 uit Rance het grafmonument voor zijn ouders ;
het was uitgevoerd « suivant le dessin » : de tekening
werd misschien wel geleverd door zijn kozijn, de schilder
Jean-Francois Legillon ? Een afbeelding van dit mausoleum, dat in de kapel van de Zoete Naam Jezus in
de St. Donaaskerk was opgesteld, komt voor bij GailHard (Inscriptions funéraires, blz. 99 ; Brugge 1861).
Bij verscheidene leveringen wordt genoteerd dat een
schouw te Rance uitgevoerd werd « naar tekening »
1) De lading van Juni 1779 bevatte nog een reeks monsters
alsook een marmeren inktpot en een marmeren tabakspot,
waarschijnlijk een toegift voor Pepers of voor de abt van
St. Andries.
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en « naar eigen tekening » van de Brugse afnemer.
Geleverd wordt in 1779 .. een schouw in Tréniau (marmer van Villers Deux-Eglises) « a la grecque suivant
dessin » aan Mr. Wilbo ; een schouw « suivant son
dessin a la grecque » aan Mr. le comte Patin ; een
schouw « suivant son dessin en marbre de Merlemont
Monseux » aan sieur Paul-Joseph De Cock, schilder en
architect, directeur van de Brugse Academie ; in 1784
een schouw in Soulme « suivant son dessin et mesure »
aan Mr. Cornelis, die reeds in 1771 een schouw in dezelfde marmersoort ontvangen had.
Ook meesters-metselaars bestellen schouwen en marmerwerk te Rance. Carolus Bauwens, deken van het
ambacht, wonende op de Lange rei, ontvangt twee
schouwen in Soulme (1771 en 1773). Bij Eugenius Godyn, meester-metselaar en architect in de Langestraat,
wordt in 1782 een schouw afgeleverd in Clermont « suivant dessin ». Louis Feys, zoon van Louis, uit een
geslacht van meester-metselaars gevestigd op de Steenhouwersdijk, ontvangt 1771 een dozijn monsters van
marmersoorten, evenals Francois Astenburg, meestersteenhouwer wonende op 't Groene. Deze laatste ontvangt in 1771-73 een paar volledige schouwen in Clermont, alsook veel afgewerkte bladen in Soulme en
Cerfontaine voor muurbekleding ; een deel ervan was
bestemd voor stoffering van het huis van sieur Custisde Peellaert in de St. Jacobsstraat.
Marmer wordt nu ook verwerkt in de nieuwe stijl.
meubels. Afnemers van marmerbladen voor tafels zijn :
de meester-schrijnwerker Carel Salieres, gevestigd op
de Oude Beurs, die met 10 grote tafelbladen in de
verzendingslijst voorkomt, en de schrijnwerker Pieter
Villin, wonende bij het Gouden Kussen, die zich in
het kleine meubel specialiseerde en in 1772-82 vier dozijnen bladen voor nachttafeltjes ontving.
In totaal werden in de loop van 15 jaren (1769-84)
door de Henegouwse firma Thomas et Boutée 76 afgewerkte marmeren schouwen te Brugge geleverd. Wat
de soorten betreft staan Soulme mat 27, Cerfontaine

176 —
met 16 en Clermont met 14 ver boven de andere
soorten die, behalve St. Remy bleu (met 5), slechts
tweemaal of één enkele maal voorkomen.
Hier volgt nu een lijst van schouwen afgeleverd aan
het adres van de heren eigenaars die, voor zover het
register laat blijken, het marmerwerk meestal zelf te
Rance bestelden om het door Brugse ambachtslieden
in hun classicistisch interieur te laten plaatsen. Wij
groeperen de leveringen zoveel mogelijk volgens de
sociale stand. De boven reeds vermelde schouwen
worden in deze lijst niet herhaald.
Geestelijkheid.

Drie kanunniken van de St. Donaaskathedraal laten schouwen in hun herenhuis plaatsen :
Kan. Johannes Georgius van Outryve de jongere : een uit
wit marmer « a la grecque avec ornement sur la console »
(1771) ; een « à la grecque » in St. Remy bleu samen met
marmeren bekledingen « en creux » in Grandrieu (1772).
Kan. Franciscus van Hoonacker, in de Nieuwe Gentweg :
een in Soulme en een in Cerfontaine (1772).
Kan. De Witte in de Carmersstraat : een in Soulme (1770).
De abdij ter Duinen : een in Soulme imitant le St. Remy
en een in Cerfontaine tigré (1770).
De Engelse Jezuieten op de Spiegelrei : een in Cerfontaine,
een paar maanden vóór hun suppressie (1772).
De Proost van het St. Pieterskapittel te Torhout : vier volledige schouwen geassorteerd : Cerfontaine, Soulme, Griotte
en Clermont moucheté.
Adel en Magistratuur.

Aan het hoofd komt hier de heer d' Hanins de Moerkerke :
in 1772-73 liet hij in zijn huis in de Witte Leertouwersstraat acht
schouwen uit Rance plaatsen geassorteerd als volgt : Soulme,
Senzeilles, St. Anne, Cerfontaine, St. Remy bleu, Griotte
(deze laatste twee « a la grecque ») en ten slotte een in wit
marmer en een « a raccord a la flamande ». In 1782 leverde
Rance hem nog een fijn afgewerkte schouw « suivant dessin,
en Clermont, a la grecque, a 2 rosaces sur la tête et une
imposte dans le milieu avec guirlande en feuilles de laurier. »
Een tweede belangrijke klant was de heer Veranneman
de Watervliet die in 1770-71 voor zijn huis bij de O. L.
Vrouwkerk zeven schouwen ontving : drie in Cerfontaine,
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ornement dans le milieu et sur la tête. ^►
Bruno Antonius De Schynckele, griffier van de Vierschare,
ontving uit Rance een St. Remy bleu, een Cerfontaine tigré
en een Clermont samen met de vensterbekleding ; dit alles
voor zijn huis in de Hoogstraat.
Ridder de Melgar, Redenaar van het Proossche, sierde in
1771-72 zijn huis in de Vlamingstraat met 5 geassorteerde
schouwen : Rance leverde ook de vensterbanken en de bladen voor de penanttafeltjes.
Mr. van Hamroe, eveneens Redenaar van 't Proossche,
ontving in 1779 vier complete schouwen waarvan een in
Clermont moucheté.
Charles-Francois Custis in de Vlamingstraat en Custis-de
Peellaert in de St. Jacobsstraat in 1771 elk twee schouwen.
De volgende magistraten staan elk met één schouw in de
registers van Rance vermeld :
D'Heere, burgemeester van de Stad (1770) ;
Herregodts J. J., ontvanger-generaal van de domeinen, een
in Merlemont gros rouge voor zijn huis in het Koorstraatje
van S. Salvators ;
Moentack J. ; Peellaert bij het Vrije ; van Huele Pierre bij
de (oude) S. Walburga ; De Stoop Jacques, schepene en ontvanger der lopende middelen, in de Vlamingstraat ; van
Caloen in de Oude Zak (« rue du vieux Jacques ») ; Verhulst, substituut van de griffier der Vierschare in de Predikherenstraat.
Negotianten.

De negotiant Joseph van Severen, kerkmeester van S. Salvators, plaatste in 1770 in zijn huis in de Wulfhagestraat
drie schouwen uit Rance, waarvan twee à la grecque.
Mr. Stassignon, lid van de Handelskamer en wonend bij
de Academie (Spiegelrei ?) verrijkte zijn huis met vier geassorteerde schouwen, waarvan een in St. Remy « cintrée
avec ornement sur les têtes et dans le milieu. » (1776).
Rance leverde verder :
Een schouw voor Charles Walwein, tresorier van de Handelskamer, wonend op Terbaillie ; een schouw à la grecque
voor Pierre-Guillaume van Outryve ; twee tafels in Clermont
voor Jean Wiellemaecker bij de Vlamingbrug.
Bij deze negotianten voegen we ten slotte de bekende
Brugse drukker Joseph van Praet die in 1770-71 een grote schouw
in Clermont en een andere in Soulme uit Rance ontving.
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Bij veel van die schouwen worden de passende vensterbanken en andere bladen voor bekleding geleverd. Hetgeen er op wijst dat de marmerbewerking te
Brugge in die jaren nog weinig of niet ontwikkeld was.
En niet alleen te Brugge : dezelfde verzendingsregisters
vermelden even belangrijke leveringen van marmerwerk te Gent. En de leveringen van schouwen duren
voort onder het Keizerrijk. In 1805 ontving de Brugse
architect Vangierdegom een levering van 8 schouwen,
ditmaal in Empire-stijl, zwart marmer met de typische
ornamenten. (1) Dit alles wijst op de herkomst van het
marmerwerk in de Louis-stijlen in onze huizen en kerken :
het stamt blijkbaar ten groten dele uit de Waalse werkhuizen die eigen modellen leverden en bestellingen
« naar tekening » van onze plaatselijke architecten en
kunstenaars uitvoerden. GUILL. MICHIELS
OMMEGANG VAN DE H. DOORN TE WEVELGEM.
Men gaat er « dienen » tegen 't zeer in 't hoofd op O. H.
Hemelvaart. Dan is er ook processie.
Als we naar den H. Doorn gingen, dan zei vader zaliger
altijd : « Breng toen maar enige herels vlas mede van onderwege ! » Dat was zo 't gebruik, om te weten hoe het vlas
elders stond in de streek, en om het 'n keer te meten met
herels uit zijn eigen vlaschaard.
Gehoord van een 83 jarige boeredochter uit Ledegem. E. N.
STUDIEBAKKERTJES.

Bij bezoek aan een kleermaker die op de tweede verdieping woont, vroeg ik terloops wat de mensen deden op
't gelijkvloers :
« Wel, » zei de kleermaker, « de man van omleege verkoopt auto's ; hij is, geloof ik, azent van de Studiebakkertjes.
Hiermede bedoelde hij het automerk Studebaker.
Verg. Biekorf 1952, 225.
G. P. B.
1) Volgens het verzendingsregister 1805-13 van de firma
Teuret. Guillaume Teuret geboren te Rance op 28 Maart 1753
en aldaar gestorven in 1836. Zijn broeder Paul Joseph geboren te Rance op 9 Januari 1755 had een marmerzaak te Parijs,
Rue Amelots. Dit marmerbedrijf bloeide onder het Keizerrijk en had als specialiteit het kappen van schouwen in
Empire- stijl.
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(Vervolg en slot van blz. 143)
28 Octobei — In de nacht op 28 October vertrok uit Brugge
een compagnie Franse infanteristen om de bezetting van
Kortrijk bii te springen. Tussen 9 en 10 uur kwamen zij
Ingelmunster voorbij. Geheel de streek kwam in beroering.
De verzetsbeweging werkte aanstekelijk. Mannen van Izegem,
Kachtem, Emelgem, Ingelmunster en andere gemeenten wapenden zich in allernaast met wat hen onder de handen
kwam : fusieken, pistolen, vorken, zeisen, messen en knotsen,
en achtervolgden langs de Brugse steenweg de Fransen tot
aan « Kuurne Frans ». Te Kuurne luidde de stormklok. Toen
deed de Commandant van Kortrijk een uitval met 100 ruiters
en 150 infanteristen en snelde de compagnie ter hulp.
Razend van woede zaten zij de boeren op de hielen, kapten en kerfden of schoten zoveel zij konden. In de huizen en
op het land vermoordden de Fransen verscheidene onschuldigen. Goethals-Vercruysse schrijft : « Men heeft begraven te
Izegem 27 mensen, te ingelmunster 33, te Lendelede 11, te
Kachtem 6, te Emelgem 4 en te Kuurne 6. »
De Fransen stootten door tot Ingelmunster en tot Izegem
en zaaiden er dood en verschrikking.
In verband met de terugkeer van de Fransen is te Izegem
een volkstraditie bewaard gebleven, die werd opgetekend in
de « Gazette van Iseghem » van 9 Juli 1898 :
« De Fransen ondervroegen het volk om te weten waar de
klokkenmeester woonde. Aanstonds begaven zich twee soldaten te paard naar het huis van Joseph Callens, horlogemaker in de Marktstraat. Zij wilden hem gevangen nemen, omdat hij alarm had geklept. Hij antwoordde dat hij daaraan geen
schuld had, dat hij uit zijn huis niet was gegaan en zelfs
geweigerd had te luiden en de sleutel aan de oproerlingen af
te geven. « Men heeft, zeide hij, de deur van de klokkentoren opengebroken, want hier is de sleutel ! »
Die dag had het veel geregend en de straten waren vuil
en modderig. De soldaten doorzochten het huis Callens en
daar zijn schoen zeer schoon gekuist en daarbij droog waren,
geloofden zij aan zijn woorden.
Zij gingen ook de deur van de toren bezichtigen en daar
zij inderdaad opengerukt was, lieten zij Callens in vrede.
Toen de soldaten nog op straat waren, zag Callens zekere
Joannes Storrne in de Marktstraat uit zijn huis komen. De Fran-
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sen gingen hem met hun bajonnet het hoofd afkappen. Storme
viel op zijn knieën en vroeg om gratie ; en terwijl hij zo op
de knieën zat, kapten zij hem de hand af. (1)
Intussen waren de Fransen zodanig verbolgen, dat zij Izegem wilden in brand steken. Het stro lag gereed op de Grote
Markt. Alle waren in de grootste verlegenheid. Men zeide :
Er is maar een persoon die ons kan redden in deze droeve
omstandigheden, te weten : r Madame van den Advocaat ».
Deze dame woonde in de Brugstraat en was zeer welsprekend in de Franse taal. (2) Aanstonds wendde men zich tot
haar. Zij trok haar beste klederen aan en ging naar de
Markt, waar de Franse troepen legerden. De soldaten openden de rangen om haar toe te laten tot bij de bevelhebber
te gaan. Zij viel op haar knieën en vroeg genade voor de
stad en het werd haar toegestaan.
Een ander verhaal dat vroeger mondsgemeen was en in
hetzelfde weekbladnummer is bewaard, luidt aldus :
Onder hen, die op Brigandszondag de Fransen poogden
te verjagen, bevond zich een landbouwer, met name Tanghe,
die met een geweer op de schouder zich op weg bevond.
Almeteens werd hij gezien door twee soldaten te peerd,
die het op hem aanzetten. Hij vluchtte langs het Papenveld
en liet zich in een gracht vallen tussen de struiken, slechts
zijn mond boven water houdende, uit vrees van gezien te
zijn. De Fransen reden gedurig heen en weer over de dijk en in
de meersen om achter de brigand te zoeken, die hun zo
onverwachts ontsnapt was. Doch te vergeefs. Tanghe lag zo
diep en zo stil in het water, dat zij hem niet ziende, het
eindelijk opgaven en vertrokken.
De Fransen herplantten te Izegem de vrijheidsboom op de
Grote Markt en hechtten in de top een Franse vlag vast.
De Commandant gaf de strengste bevelen aan de municipaliteit om de klokken in de toren naar beneden te smijten.
Onmiddellijk werd het bevel ten uitvoer gebracht. Zo kon
geen alarm meer worden geluid.
De Fransen verlieten Izegem tegen de avond, terug naar
Kortrijk.
1) Joannes Storme komt voor op de lijst van de 9 doden, door
pastoor Delaere opgemaakt ; de jonge man van 23 jaar zal nadien
uitgebloed zijn.
2) Deze dame was Caroline du Jardin, echtgenote van de advocaat Charles Maes. Zij woonden in de Marktstraat, doch haar ouderlijk huis was in de Brugstraat.
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29 October - Opnieuw kwamen op 8 Brumaire In de namiddag van uit de richting van Kachtem een honderdtal
brigands binnenvallen te Izegem. Zij doorliepen de gemeente
en wilden de stormklok luiden maar zagen de klokken beneden op de grond liggen. Onder de leiding van hun hoofdman gingen acht mannen naar het huis van de President,
doch zij troffen hem niet aan. Toen kwam gans de bende
bijeen op de Grote Markt; de vrijheidsboom werd neergehakt
en de vlag verscheurd.
De brutaliteiten van de Fransen daags te voren hadden de
burgers de schrik op het lijf gejaagd. Deuren en vensters
bleven gesloten. Iedereen bleef binnen en Izegem geleek op
een dode stad.
Nadat de brigands op het gemeentehuis de hand hadden
gelegd op twee fusieken, die de veldwachters de voorgaande
dag hadden afgenomen, vertrokken zij terug in de richting
van Kachtem.
30 October. - Nu het geweld scheen geluwd, kwamen de
leden van het Municipaal Bestuur in extra-ordinaire zitting
bijeen en stelden een proces-verbaal op van al de gebeurtenissen, die sinds 26 October zoveel opschudding in de
gemeente hadden verwekt. Zij eindigden hun rapport met
volgende aanbrenging:
« Désignation des chefs et coupables de la Révolte : Louis
Van Haverbeke, tisserand; Jean Renier, mendiant; Pierre
Parmentier. menuisier ; Eugène D'Haese, chapelier; Jean
Baptiste Huysentruyt, marchant de fil. »
Nog dezelfde dag droeg de gemeentebode het rapport (1)
naar het Centraal Bestuur te Brugge. De municipaliteit herplantte opnieuw de vrijheidsboom.
31 October. - Met slaande trom voorop trok tegen negen
uur 's avonds opnieuw een bende brigands Izegem binnen.
Zij waren een 120 man, kwamen uit de richting van Ardooie
en hielden stil op de Grote tvlarkt. Nadat zij in alle straten
wachten hadden gesteld, hakten zij de vrijheidsboom omver.
Hun commandant « qui parlait français et allemand et qui
fût Ie même des autres invasions », zo zegt het rapport (1),
wendde zich tot de woning van President Ameye, die niet
thuis was. Zij troffen enkel zijn zuster aan, die bij hem inwoonde : juffrouw Col eta Ameye. Zij drongen het huis binI) Rijksarchief Brugge. Leie-departernent n° 1183.
2) Vermoedelijk de Oostenrijkse officier Keitel.
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om wijn en andere dranken. Drie uur lang bleven zij schenken en drinken.
Bij advokaat Maes gingen andere aanbellen en eisten geld,
een frak en een zijden vest. Andere huizen werden aangedaan waar zij eveneens geld eisten. Vermeulen, de baas
van het gemeentehuis, moest hun de woning van de Vrederechter aanwijzen. Zij trokken er binnen, dreigden het huis
plat te branden zo de vrederechter zich niet vertoonde,
doorzochten met een lantaarn alle kamers af en namen een
hoeveelheid kousen en andere kledingstukken mee.
Geheel de nacht stoorden zij de bevolking. (1) Zij ordonneerden dat iedereen een lantaarn aan deur of vensters zou
laten branden. Door de voordeur van Francois Berlamont en
van de gezusters Dujardin schoten zij een kogel. Zij verlieten
Izegem rond 7 uur in de morgen in de richting van St.
Eloois-Winkel.
Het was I November, Allerheiligen.
Nog dezelfde dag herplantte de municipaliteit de vrijheidsboom.
Toen kwam de rust. En wanneer de Municipalen weer op
adem waren gekomen, schreven zij, als geslepen diplomaten
naar Brugge om het Centraal Bestuur zand in de ogen te
strooien en voor Izegem alle verdenking van actieve medewerking aan de opstand weg te nemen : « L'arbre de la Liberté
est replanté. Depuis lors notre canton jouit de la plus parfaite tranquillité et le meilleur esprit et l'harmonie absolue
règne entre ces habitants, qui sont, on ne peut plus indignés
sur les Brigands. »
Toen het brigandsleger van Midden West-Vlaanderen te
1) Rijksarchief Brugge, Leie - departement no 1183 : Izegem werd op
22 Augustus 1799 door « le Tribunal civil du departement de la
Somme, séant à Amiens » veroordeeld om schadevergoeding uit te
keren aan volgende personen : Comere : 8593,50 fr. -- Mevrouw
Comere : 1200 fr. — P. Ameye : 1034 fr. -- Sylvestre Vermeulen :
310,50 fr. — Pierre Devos : 120 fr. — Guillaume Verstraete : 52 fr.
— Charles Maes : 118,75 fr.
Benoit Renier : 79,10 fr. -- Francois
Loge : 114,50 fr. -- Pierre Van Wtberge : 274.50 fr. — J. B. Vande
Walle : 72 fr. — Joseph Tanghe : 438 fr. — Louise Ameye : 245 fr.
— We Joseph Legrand : 150 fr. — Antoine Berlamont : 63 fr. — J.
Vervenne : 100 fr. — Vernielingen in de raadszaal van de municipaliteit : 384 fr. In totaal 13,348,85 fr.
—
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Fransen een dolle ijver aan de dag om de leiders en de
actieve medewerkers aan de opstand op te sporen. Er werden acht Izegemnaren aangehouden en tien bleven opgezocht. (2) Het Krijgsgerecht van Doornik veroordeelde vijf
Izegemnaren tot de doodstraf. Voor de ter dood veroordeelde
Jan Baptist Huysentruyt schreef de Izegemse Municipaliteit
te vergeefs om begenadiging. (3) P. DECLERCQ

EEN KWAKZALVER TE KORTRIJK.

1759.

Op 30 Januari 1759 werd op de Steenpoortgevangenis te
Brussel een persoon ondervraagd die verklaarde te heten
Francis Pettagh, in de 40 jaar oud, geboren te « Darmstadt in
Palserlandt, doende den stiel van quaksalver », sedert vijf
jaar wonende te « Corterijck » samen met zijn vrouw, in de
« Casteelstraete rechtover den heer Poperiesen ». Hij had
acht jaar gediend onder de Hollanders, drie jaar in Spanje
en later nog bij de Zwitsers.
Acht dagen vroeger was hij bij Lillo in gezelschap van
zijn schoonbroeder het water gepasseerd om zich naar Bergen-op-Zoom en Tertolen te begeven « van sin sijnde om de
drogen te verkoopen » die hij bij zich had.
Tijdens het onderzoek werd bevonden dat hij een brandmerk op de rug droeg. Hij verklaarde dit bekomen te heb-

ben in 1740 te « Geyette [Gaëta] in het reyck van Napels
om dieswille dat hij corporael sijnde hij genoodsaeckt was
met vijf mannen te bewaeren 50 arrestanten welcke men
moeste conduiseren om te wercken de welcke nochte gebonden nochte geketinght waeren »... en dat een er van door
de avond was weggeraakt...
Nooit had hij gedeserteerd, nooit gediend onder de Oostenrijkers.
Ondanks al die schone verklaringen werd hij veroordeeld
om tot den bloede toe gegeseld te worden en voor eeuwig
verbannen uit het hertogdom Brabant.
C. T.
(RAB, Drossaard van Brabant, nr. 128).
1) A. Lowyck a. w. blz. 10 en 34.
2) Liste des chefs, auteurs, instigateurs de la Révolte, Rijksarchief
Brugge, Leie-dep. n° 191.
3) Stadsarchief Izegem. Republiek reg. n° 11, copie nn. 5 en 6.
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FRANSE PASTORALE TE OOSTKAMP
1715
De graaf Conrard.. Albert d'Ursel had in 1695 de heerlijkheid Oostkamp geërfd. Zijn goederen, die in Vlaanderen,
Brabant en Henegouwen verspreid lagen, werden beheerd
door de intendant Fourbisseur. De graaf verscheen voor het
eerst te Oostkamp in 1710; door de Wet werden dan grote
feestelijkheden ingericht en men schonk hem twee beste
koerspaarden. (G. Claeys, De Gemeente Oostkamp, 187). In
1713 trad hij in het huwelijk met Eleonora von Salm. Het
eerste bezoek van de jonge gravin viel in October 17 J 5 en
werd eveneens plechtig gevierd. In open lucht, bij de Gruut..
huysebeek, vóór het kasteel, werd een Pastorale vertoond,
een gelegenheidsstuk gecomponeerd door Sieur Antoine Guis·
Ïain, zangmeester van de St. Jacobskerk te Brugge, op een
Franse tekst van Jean. Baptiste F ourbisseur. Deze laatste was
sedert 1685 intendant van de graven d'Ursel ; in 1715 was hij
baljuw van Oostkamp en tevens erfachtig griffier van de gemeenten Flobecq en Ellezelles in Henegouwen.
De tekst van de Pastorale werd, als programma van de
opvoering, gedrukt op B ongenummerde bladzijden, - zonder
drukkersnaam. doch het zal wel Brugs drukwerk zijn. Het
titelblad luidt als volgt:
PASTORALE, Représen tée à Oostcamp Ie six d' octobre J7 J5 a
l' arrivee, au lieu, de haulte, puissante, et tres 1l1ustre Dame,
Madame ELEONORE ELI5ABET, RYNGRAFF, Princesse DE SALM,
et du S. Empire, Comtesse Sauvage, du Rhin etc. Dame
Epouse de son Ex ce . Monseigneur Albert, Comte O'UR5EL,
Maitre de Camp General des Armées de sa Majesté Imperiale
et Chatholique, son grand Veneur et hault F orestier de Flandre,
Seigneur d'Oostcamp, de Beernem, et autres Lieux etc. - Mise
en musique par Ie Sr. Antoine Guislain, Maitre de Chant de
l'Eglise Paroissiale de St. Jacques a Bruges.
Het spel open t met een « Ouverture de violon »en telt
twee «Entrées». De eerste Entrée is een dialoog tussen de
herders Tityrus en Thyrsis: heel de natuur begroet de komst
van Philis (de gravin) en Amynte (de graaf).
De tweede Entrée omvat een «Gavotte des Bergers
en
een « Menuet de l' Amour ». De nieuwe personages: Amor,
Daphnis en Damon vertolken beurtelings de gevoelens en
wensen van de onderdanen ; een Koor zingt hun tegen.
Daphnis zingt o. m. de volgende strofe:
:l)
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Ovy, dès ce soir il [de graaf] arrive ;
de la Gruythuys.? il a franchi la rive,
et l'aimable Philis suit son aimable Epoux.
Ah ! que ton sort, Oostcamp, va faire des jaloux.
En verder neemt ook Thyrsis de Vlaamse plaatsnamen in
de mond (met frans accent wegens het rum !) :
Que la terre d'Oostcamp, qu'arrose la Gruut huyso,
Puisse aux Comtes d' Ursel toujours être soumise !
Na een « Ritornelle », solo van Daphnis, begeleid door
« deux flutes d'Allemagne », wordt het stuk besloten met
een « Ballet pour les Bergers et Bergères. »
Deze pastorale werd aangeboden als een eerste begroeting,
bij het uitstappen van het grafelijk echtpaar uit de reiskoets.
De tekst werd gedrukt voordat de dag van de ontvangst
vastgesteld was, de ruimte voor de datum op het titelblad is
immers met de hand ingevuld. Men zal dit kleine herdersspel
lang hebben voorbereid ; het ligt voor de hand dat de Brugse
zangmeester en componist opgetreden is met de beste instrumenten en jonge stemmen uit de zangschool van St. Jacobs,
misschien ook uit andere kerken van Brugge. De 6. October
1715 was een Zondag.
-

Het gevierde bruidspaar moeten we ons wat minder idyllisch
voorstellen dan het genre van de pastorale zou laten vermoe
den. De intendant Fourbisseur vermijdt niet zonder reden elke
zinspeling op de jeugd van Amynte en Philis die door de
jonge herders en herderinnen worden bezongen. Inderdaad.
De graaf was een goede vijftiger en de bruid die hij te Oostkamp aan de hand voerde, ging op haar veertigste. Zij waren
twee jaar gehuwd en nog kinderloos. Prinses Eleonora von
Salm behoorde tot de hoge Duitse adel ; dank zij haar moederlijke erfdeel was zij minder geruïneerd dan haar verwanten, die haar liefst ongehuwd wilden zien. Zij was jarenlang
kanunnikes geweest in het Kapittel van Remiremont (bij Epinal) ; bij de mislukking in 1712 van haar candidatuur als
abdis, had zij het klooster verlaten en zich op het kasteel
van Anholt, het stamslot van de Salm's, teruggetrokken.
Weldra werd zij in betrekking gesteld met de beroepsofficier
die graaf d' Ursel was. Het huwelijk werd gesloten per procuratie op 17 Aug. 1713 vóór de bisschop van Roermond, een
kozijn van de graaf. Na veel tegenwerking hadden de ge.

huwden elkaar voor het eerst ontmoet einde December 1713.
Hun drukke briefwisseling uit 1713 is bewaard gebleven en
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werd in 1928 door graaf d'Ursel gepubliceerd in een geïllustreerde luxe-uitgave (Conrard d'Ursel et Eléonore-ElisabethAlbert de Salm. 1713-1721. Roman Familial. Brussel 1928
164 blz.)
De graaf d'Ursel bracht, naast zijn land en graafschap van
Ursel en zijn baronie van Hoboken, in de gemeenschap van
het huwelijk heel wat goed binnen dat in West-Vlaanderen
gelegen was ; het contract van 1713 vermeldt : de heerlijkheden van Oostkamp en van Beernem, alsook hofsteden gelegen te Wulvergem bij Veurne, te Snaaskerke en te Slijpe.
Het is als baljuw van Oostkamp dat de Waalse griffier
Fourbisseur, de dichter van de Pastorale, zich te Brugge is
komen vestigen ; zijn weduwe verkreeg reeds in 1737 een
anoblissement voor haar en voor haar kinderen : twee zonen
die in de Brugse magistratuur opgaan en twee dochters die
met magistraten uit de familiën De L'Espée en De IVlelgar
gehuwd zijn. A. V.

DE VICTOR DE MEYERE -HULDE TE OOSTDUINKERKE
Zondag 26 Juni 1955 was voor Oostduinkerke een feestelijke
dag : aan de Antwerpse folklorist Victor De Meyere (18731938), die een aanzienlijk deel van zijn leven in deze badplaats doorbracht en er verdienstelijk werk verrichtte op het
terrein van de volkskunde, (1) werd een warme hulde gebracht.
Na de akademische zitting, waarop achtereenvolgens het
woord werd gevoerd door de heren H. Loones, W. Giraldo
en Prof. Dr. R. Foncke, kwam in de namiddag het hoogtepunt van de viering : de doop der nieuwe Oostduinkerkse
reuzen, Ko en Liza, voorstellende een oude 1 J slandvaarder
en zijn vrouw, beiden nog in leven. Deze reuzen, die aan
Oostduinkerke werden geschonken door Mevr. Wwe Victor
De Meyere, zijn van Brugs fabrikaat en werden ter wereld
gebracht door de heren Decloedt, kunstschilder Michiels en
beeldhouwer Vandersmissen. Ko heet in feite Victor Legein,
Liza — eigenaardig genoeg — Marie Pylyzer. De reuzen zijn
gehuld in de kledij van de kuststreek en meten 3,70 m. (Ko)
I) Zie zijn « Folklore van de Vlaamsche Kust » (in « Volkskunde »,
XL (1935-36), pp. 74 en 107 ; XLI (1937), pp. 62 en 130 ; XLI I (1938),

p. 38). Deze losse nota's waren afkomstig van een uitgebreider opstel : « De Folklore van den Westhoek van Vlaanderen » .
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en 3,80 m. (Liza). Het doopritueel werd voltrokken door

Mevr. de Burgemeester ; als meter fungeerde Mevr. V. De
Meyere, als peter de heer H. Loones. Door middel van een
oorkonde, opgesteld in het Middelnederlands, werden de
gifte en de doop der reuzen vanop het stadhuis aan de kijklustigen afgekondigd. Dan ging het in optocht, met de reuzen en de hen omringende garnaalvissers te paard, naar
De Fuchsia », de villa van Victor De Meyere en thans het
zomerverblijf van zijn echtgenote, waar door de V. T. B., bij
monde van de heer J. Van Overstraeten, een gedenkplaat,
werk van Koos Van der Kaay werd onthuld. Vervolgens
werd door Mevr. de Burgemeester de Victor De Meyere-laan
geopend. Na een toneelvoorstelling in de tuin van Dokter
Stockelynck werd 's avonds nog een fakkeltocht gehouden
met de twee reuzen. Deklamatie, zang en volksdans omlijstten de feestelijkheden.
Ter dezer gelegenheid werd door kunstschilder Guill. Michiels een profaan vaantje getekend. Het stelt voor van
links naar rechts : de reuzen, Ko en Liza, met vóór zich een
garnaalvisser te paard in volle uitrusting. In de rechte hoek
staan twee korven. In het midden van het vaantje merkt
men een groep bestaande uit een visser, twee vissersvrouwen en drie kinderen, van wie één in een mand zit. Rechts
van hen de nieuwe Sint-Niklaaskerk. In de scherpe hoek
rechts een garnaal en een vis in de golven. Langsheen de
hypotenusa prijkt de naam « Oostduinkerke ». Onder de basis leest men : « Op 26 Juni 1955 werden Victor De Meyere
gehuldigd en de reuzen, Co en Liza, ons geschonken door
Mevr. Victor De Meyere, plechtig gedoopt ». Een aantal van

deze vaantjes werden door Mevr. De Meyere zelf smaakvol
gekleurd. Zinkogravure. Rechthoekige driehoek met scherpe
hoek naar rechts. H. 244 — B. 280. Dezelfde vlaggetjes, van
kleiner formaat echter, dienden als puntzakjes. die met doop-

suiker werden gevuld en uitgereikt. W. GIRALDO

MENGELMAREN
BEVOLKING VAN DE DEKENIJ TIELT IN 1691.
De Dekenij Tielt in het oude Bisdom Gent telde 22 parochiën, waarvan er 13 liggen in het tegenwoordige Bisdom
Brugge. Het « Status diocesis Gandavensis », op 10 October
1691 door bisschop Albertus de Hornes te Rome voorgelegd,
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(Vaticaans Archief, Congr. Concilie, Series Visitationum)
geeft het aantal communicanten in elke parochie ; dit aantal interpreteert men gewoonlijk als 2 : 3 van de totale bevolking. Hier volgen de bevolkingscijfers, berekend op het
aantal communicanten :
Tielt 4500 inwoners ; Aarsele 1200 ; Dentergem 900 ; Emelgem 630 ; Kanegem 825 ; Markegem 405 ; Meulebeke 3000 ;
Oeselgem 450 ; Oostrozebeke 1350 ; Ruiselede 2250 ; St Baafs
Vijve 600 ; Wakken 900 ; Wielsbeke 645.
Negen parochiën van deze oude Dekenij Tielt liggen in het
tegenwoordige Bisdom Gent ; zij komen in het zelfde verslag
voor met de volgende bevolkingscijfers :
Aalter 1200 ; Bellem 675 ; Gottem 450 ; Grammene 255 ;
Lotenhulle 1050 ; Meigem 750 ; Poesele 225 ; Vinkt 750 ;
Wontergem 375.
De totale bevolking van de oude Dekenij Tielt bereikte de
volgende cijfers :
1683 : 21.363 inwoners ; 1691 : 23.385 ;
1704 : 20.535 ;
1724: 25.260 ; 1735 : 27.915 ; 1745 : 29.400 ;
1749 : 31.332.
Deze laatste cijfers wijzen op een belangrijke aangroei :
tussen 1683 en 1749 is de bevolking van deze landelijke
Dekenij met ca. 50 procent toegenomen, ondanks de inzinking
(1704) veroorzaakt door de oorlogen in het begin van de
18e eeuw.
Er liggen spijtig geen cijfers voor die zouden toelaten deze
aangroei per parochie na te gaaa.
In de vijftig jaar vóór 1683 was de bevolking van de Dekenij Tielt met ca. 28 0/ 0 aangegroeid, volgens berekening op
het aantal communicanten (11.127) in het rapport over het
q uinquennium 1633-38 te Rome opgegeven. A. V.
REIZEN IN DE WAGON VAN HET KONVOOI. 1843In de tijd der eerste « konvooien » was de « wagon » de derde
klassewagen. Men hoort nu nog mensen alhier die altijd spreken van : « de wagons alvoren, in onze wagon ». De i e Klasse
was de « diligence », de 2e Klasse de « char-à-banc ».
De wagon was een open spoorwagen met banken rondom
tegen de buitenzijden ; alleen 's winters had de wagon een
overkapping. De prijs in de wagon was minder dan de helft
van de diligence-klasse. jagers reisden meestal in de wagon,
immers daar alleen mochten zij honden meenemen ; en ook
alleen in de wagon was het roken toegelaten. Rook was er
overigens niet te kort, en stof en zand evenmin. Het ergste
was echter het hete stof van de sintels uit het dampende

- 189koffiemolentje dat alsdan de statige naam « locomotief »
droeg; vooral de ogen waren blootgesteld aan dat schadelijk
stof. De Engelse schrijver H. R. Addison geeft dan ook de
volgende raadgeving ten beste aan de lezers van zijn reisboek over België, Belgium as she is, te Brugge geschreven in

1843.
« Zo gij besloten hebt te reizen per spoor en vooral zo
gij uit liefde tot het roken of om enige andere reden per
wagon zult reizen - dan raad ik u ten zeerste aan het volgende aan te kopen, zo gij er nog niet van voorzien zijt:
een wijde linnen kiel om geheel uw persoon te bedekken en
een blauwe bril. Neemt ge 's zomers deze voorzorgen niet,
dan zullen uw klederen stijf staan van het stof en uw ogen
lopen veel gevaar aangetast te worden door de hete sin tels
die uit de schoorsteen van de locomotief vliegen.» P. iv1.

VOLKSGENEESKUNDE -- Duivenjong tegen hersenkoorts

Tegen de hersenkoorts - hersenvliesontsteking, meningitis
- van kinderen is de remedie van het duivenjong nog zeer
in gebruik. Ten bewijze de volgende antwoorden op de
eenvoudige vraag: « Wat doet men tegen hersenkoorts ? »
Een methodische vragenlijst over deze ziekte zal, hopen wij,
nog heel wat meer opleveren.
Een duivenjong op het hoofd leggen (Moere).
Op het voorhoofd een vers gepluimd duivenjong leggen
(Klerken).
Een opengesneden duivenjong er op leggen (Kortrijk).
Een duivenjong levend opensnijden en op het hoofd leggen
(Vichte),
Een duivenjong opensnijden en warm op het hoofd leggen
(Handzame).
Een vers geslacht duivenjong op het hoofd leggen zolang
de zieke in gevaar is en het vernieuwen zodra het koud is
(Brugge).
Een doorgesneden duifje op leggen: wordt het zwart. dan
zal de patiënt genezen (St. Andries).
Een levend duivenjong doorsnijden langs de buikzijde en
het zo op het hoofd leggen; het duifje mag niet eerst gedood worden, dan zou alle kracht verdwenen zijn (Wingene).
Een duivenjong doorkappen en laten bloeden op het zieke
voorhoofd (Beveren- Y zer).
Een duivenjong levend opensnijden en de hersenen op die
van het kind leggen.
A. \1.
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Het Heilige der Heiligen van de volksdevotie te Brugge
ligt in de hoek van de Sint-Baseliskerk, onder de H. Bloedkapel. Daar zit Onzen Heer, gegeseld en met doornen gekroond, de zware koord gesnoerd om de gebenedijde handen, en een mantel van purper --- een echte mantel van
wollen stof -- hangt om zijn bebloede schouders. De tijd
heeft het levensgrote deerniswekkende beeld gepatineerd,
doch de handen, de knieën, de voeten ook, glimmen levende
vers ; de strelingen en de kussen van de vereerders laten
er geen patina op toe.
De Vrijdag is de grote dag En vooral tussen 9 en 11 uur
in de voormiddag is het een aanhoudend in en uit van
huisvrouwen die, op weg naar of terugkomend van de nabije
Vismarkt, hun wekelijks trouw bezoek brengen aan Onzen
Heer, daar diep in die smalle krocht. Zes oude kerkstoelen,
meer kunnen er niet staan. En tegen de wand van ruw veldsteen de resems witte ex-voto's, armen en benen en koppen,
vers uit het winkeltje dat in de belendende zijbeuk op de
Vrijdagen altijd open is ; -- de profane stem van de wasverkoopster is de enige die de stilte van dit heiligdom durft
ontwijden.
Het is het uur der vrouwen. Oudere van dagen, maar
evenveel jonge huismoeders, soms met een kleine mee. Zou
men het defilé van een tiental minuten filmen, dan zou men

er in bonte afwisseling de typische volksvrouw, de deftige
burgersvrouw, de voorname jongedame en het rijpe volksmeisje zien voorbijtrekken. Uitzonderlijk verschijnt een man,
gedaagd rentenier, of eenmaal een jong postbediende, in een
vlucht, gezondene van moeder.
Het bezoek geldt dien Onzen Heer, men gaat er recht
naar toe naar dat hoekje, zonder om te zien naar de beelden
van de Nood Gods en van de Madonna op het altaar ; langs
daar draait men echter meestal af bij het uitgaan, en som
mige houden er wat stil voor een gebed, als aanvulling van
hun wekelijkse devotie.
Zo is het elke Vrijdag. En al de Bruggelingen weten ook
hoe ontroerend de devotie daar is op de Goede Vrijdag, gedurende de drukte van de ommegang, als heel het kerkje
bevangen is van de kaarslueht.
En het zijn maar de Bruggelingen die met dien Onzen

Heer weten om te gaan. De bedevaarders gedurende de
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richten zich meest naar de Nood Gods en naar het Mariabeeld. En de toeristen ? Nu laatst op Tweede Sinksendag,
met zijn ongekende vloed van toeristen, lag het hoekje van
Onzen Heer heel verlaten. Enkele vreemdelingen dwaalden
met hun kodaks doelloos door de kerk een paar hielden
stil bij de Nood Gods, en naderden wel maar durfden niet
doordringen tot de mysterieuze smalle krocht.
Daar zijn de Brugse vrouwen thuis op hun Vrijdag. Ze
zeggen een gebed in of langs de zes stoelen en naderen dan
tot het beeld. De wijze van verering is zeer afgewisseld. Het
meest algemeen is het strelen met de hand van Christus'
gesnoerde rechterhand en vandaar over linker knie en been
naar de voeten. Sommige houden de hand op de hand van
het beeld gedurende een Onze Vader, de blik gericht op het
gelaat van de Man van Smarten, en zetten dan langzaam de
streling voort, die besloten wordt met het kussen van knieën
en voeten. Sommige beperken zich tot een streling van knie
en been ; andere drukken alleen een kus op hand en knie,
of op de knie alleen. Zeer veel wordt tot slot de zoom van de
purperen mantel met de hand aangeraakt ; sommige bedekken, na de kus, de knie met de mantel, andere bedekken de
knie met de mantel en kussen de aldus bedekte knie. Sommige raken het beeld niet aan, doch buigen zich en brengen
de zoom van de mantel aan de mond. lk zag er ook enkele
die een kruisje tekenden op de twee handen en op de twee
knieën en bij het weggaan de mantel tussen de vingers
lieten glijden.
De ex-voto's aan de wand zeggen dat men er komt bidden
om hulp en troost in allerlei lichamelijke kwalen. Een
maand geleden hoorde ik achter mij de stem van een oudere
vrouw die fluisterde : « De voeten kussen tegen 't rhumatisme. » En samen met een andere vrouw ging ze dan naar
't beeld, en beide kustten de voeten en streelden de knie.
De innige sfeer en gave eenvoud van dit oord van devotie wordt met piëteit onderhouden ; het zware staande
offerblok harmonieert goed met de stemming van het geheel.
Maar welke spekslager heeft daar nu dat banale « MERCI
op het blok gesteld : een reep van vijf vette letters als gegoten uit saindoux, een blasphemie in dit heiligdom ? Dit
moet gebeurd zijn buiten de weet van de Heren van de
Edele Confrerie en het zal volstaan hun aandacht daarop te
trekken om dat onedel indringertje uit de geliefde bedeplaats
te bannen, E. N.

-- 192 -GEZELLE ALS TAALZUIVERAAR.

Reeds vrij vroeg was Gezelle gesteld op zuiverheid van
taal. Samengevat kan zijn streven naar taalzuivering in twee
hoofdperioden onderverdeeld worden. Een eerste periode tot
circa 1895 waarin de taalzuivering nog gematigd is : alleen
uitheems-klinkende bastaardwoorden verdwijnen. Deze puristische tendentie treedt duidelijk te voorschijn in de rubriek « Wisselbank » van zijn tijdschrift Loquela, 1881 en
volgende jaren. Geleidelijk wordt dit purisme intenser om,
van circa 1895 af, zo radicaal te worden dat alle leenwoorden van latijns romaanse oorsprong uit zijn taal geweerd
worden. Het etymologisch vreemd zijn van een woord was
reeds voldoende opdat het in ongenade zou vallen. Zijn
taalscheppende vertaling van de Meditationes Theologicae van
Mgr. Waffelaert viel in een extremistisch purisme waardoor
zij een echt curiosum geworden is.
Aan dit aspect van Gezelle werd een merkwaardige studie
gewijd door DR. ROB. DE CONINCK Guido Gezelle's Purisme. Een
bijdrage tot de kennis van zijn taalkundige evolutie. Uitgegeven
in de Handelingen der Zuidnederlandse Maatschappij voor
Taal en Letterkunde en Geschiedenis, viI, 1953, 43-100.
De auteur heeft uit de verschillende uitgaven van de pro:

zawerken Uitstap in de Warande, Van den Kleenen Hertog,

De Doolaards in Egypte, een uitvoerige alfabetische en methodische Lijst van puristische Varianten samengesteld. Uit
de studie van deze varianten blijkt dat Gezelle zich vrijwel
uitsluitend kantte tegen « 't Romaans bederf », tegen de indringers van over de romaanse taalgrens. Leenwoorden uit
de germaanse talen liet hij daarentegen oogluikend toe.
Meer dan eens verving hij zelfs romaanse « schuimwoorden »
door germanismen en letterlijke vertalingen uit het Duits. V.
VRAAG.
M aria van den Berghe, abdis van St. Godelieve. — Zij werd
door het Hof benoemd op 31 Jan. 1586 en te Brugge geïnstalleerd op
30 April ; overleden 17 Maart 1608. Zij kwam uit het klooster van de
Nieuwenbosch (Gent), van de Orde van Citeaux. Was zij uit Ingelmunster ? en familie van Laurens en Elisabeth van den Berghe, resp.
abt en abdis van Ter Duinen en van Groeninge ? H. J.
—
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DE ABDIJ VAN MERKEM
DE LAATSTE JAREN EN DE LAATSTE JUFFROUW

1554 — 1609
Het Benedictinessenklooster van Merkem, gesticht in
de 12e eeuw, heeft de 16e eeuw niet overleefd. Het
kreeg dan ook geen lijst van abdissen in de werken
van Grarnaye en Sanderus, en zelfs niet in de Gallia
Christiana van de Mauristen, die het archief van het
klooster hebb e n onverlet gelaten. Dit archief, dat ten

dele in het huidige Stadsarchief van Kortrijk is terechtgekomen, berustte destijds in het College van de Paters
Jezuieten te Ieper.
De stichting kwijnde sinds lang. In 1532 werd een
zuster uit de abdij van Mesen, Jeanne de Revel, tot
abdis van Merkem aangesteld. In 1554 was zij 80 geworden en lijdend, en verlangde ontslag te nemen.
Zij had haar best gedaan om de abdij op te helpen,
zo schreef ze in haar aanvraag aan het Hof, maar
nog was « le temporel bien sobre » ; zij vroeg als opvolgster « Louyse de Lespinoy, la prieuse de Nonnebussche pres Dyppre ».
Het Hof zond, als commissarissen voor de informatie, Willem van Sarepta, de suffragaan van Doornik
die te Brugge resideerde, en de Benedictijnerabt

- 194Franchois Helfault van het klooster St. Winnoksber..
gen, dat evenals Merkem onder het bisdom Terwaan gelegen was. De informatie had plaats in het klooster op 29
en 30 Maart 1554. Het convent telde toen 10 religieuzen,
alsdan aangesproken met « joncvrouwe », in het frans
« Dame », Hun namen worden in het franstalig dossier als volgt opgegeven:
Jaquemyne de St. Amand alias WaIscappIe ; Marie Mays ;
Jaquemyne Scocx van Kortrijk; Yzabeau de Halewin ; Johanna de Revel. 32 jaar oud en nicht van de resignerende
abdis; Jehanne de Ie Smesse ; Catherine Thieulaine ; Cathe..
rine de Westvoordt ; Marie Paupers ; Ägnes de Lattre.

De commissarissen begaven zich ook naar Nonnen..
bossche en onderhoorden er de abdis en het convent
dat 16 zusters telde. Zij besloten in hun rapport dat
het ontslag van de abdis van Merkem inderdaad wen..
selijk was en dat men er best de priorin van Nonnenbossche tot abdis zou aanstellen. Wat dan ook
gebeurde.
Begin September 1557 verloor Nonnenbossche zijn
abdis en de twaalf zusters vroegen eensgezind om
Louise Lespinoy die ze drie jaar te voren aan Merkem
hadden afgestaan. Het Hof in Brussel stemde daarmee in, Louise Lespinoy keerde als abdis terug naar
Nonnenbossche. (1)
Nu stond Merkern weer open. De proost van Lo en
Jan Gerardi, zegelaar van het geestelijk hof te Ieper,
werden voor de informatie afgevaardigd. Zij verschenen te Merkem op 22 December 1557 en vonden er
11 «Jonevrouwen» en 3 « Susters » ; het dossier is
ditmaal in het diets opgesteld en vermeldt bij elke
naam de leeftijd en de jaren profes. Het convent was
samengesteld als volgt:
I) Louise de Lespinoy was dochter van Etienne, seigneur de
Lignes. en van Catherine Lenoir alias Nigri ; zij was een
nicht van Philippe Nigri, bisschop van Antwerpen. Volgens
J. Th. De Raadt, Philippe Nigri. chancelier de I'Ordre de la
Toison d'Or. premier évêque d'Anvers in Annales de la
Soc. Archéologique de Bruxelles VI, 1892, 52. (Vriendelijk
medegedeeld door Z. E. Dom Nicolas Huyghebaert.)
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Ysabeau van Halewijn, prieuse, 43-28 ; Margriete Mays 5852, in het verslag zegt zij uitdrukkelijk dat zij « 52 jaeren in
oordene ende in professe » is en dus geprofest werd toen ze
zes jaar oud was ; jakemyne Scocx 62-51 ; jhane de Revel
3625 ., jhane vander Smesse 41-21 ; Catheline Thieulaine
35.15 ; Catheline van Westvoorde 35-11 ; Marie Paupel 26-6 ;
Agnes de Lake 21-6 ; Anthonine Fouberts 19-1 ; jakemyne
Vondelyncx 17-1.
De drie « susters » noemen zich « geprofeste zusters doch geen
religieusen » en zijn de volgende Tanneken vanden Steene
30-13 Maeyken van Beselaere, 75 jaar oud en « van joncx
kyndts gheweest hebbende in religioene ten voorseiden
huuse Helenne vander Lende.
Het rapport van de informatie gaf de canclidaten op
in de volgende orde 1. de prieuse Halewijn ; 2. Revel;
3. vander Smessen ; 4. Thieulaine. Het Hof benoemde
deze laatste. Catheline Thieulaine was, volgens het ge-tui..enis van een medezuster, « van uutnemenden goe,
den verstande van lezene, scryvene, rekenen, spreken
zoowel in walsche als in vlaemsche » ; deze gaven
droeg zij echter in een krank lichaam, zij was « van
cleender presentatie als wesende cleene van, stature,
crepele ende impotent. »
De kleine krakende abdis hield het toch elf jaar
vol ; zij overleed einde 1568 in haar 47e jaar en liet
een kloostergemeente achter van acht « Joncvrouwen »
en één « Suster ». De commissarissen ter verkiezing
waren de leperse bisschop Rythovius en zijn officiaal
Anthonius Vlaminck, vergezcld door een notarius die
in zijn latijns rapport de namen van de religieusen
neerschreef als volgt
Izabella Halewijn, priorin. 53-39 ; Margareta Meijs 69-63 ;
jacoba Cocx 70-60 ; Joanna Versmessen 51-33 ; Maria Popel
40 17 ; Anthonetta Fobert 28-12 Jacomina Vondelincx 30-13;
Magdalena Vander Linden 22-6. De lekezuster was Helena
Vanderlinden die 63 jaar oud was, sedert 38 jaar in het
klooster woonde en sedert 18 jaar « laïca professa » was.
De kapelaan van het klooster was de 33-jarige Ferdinandus
Schepperus uit het Carmersklooster van leper ; hij was sedert
twee jaar in bediening te Merkern en werd ook door de
commissarissen onderhoord.
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De priorin was van oordeel dat geen enkele religieuse van Merkem voor de prelatuur in aanmerking
kon komen, zij waren of te oud of te jong daarvoor.
Daarom stelde zij de commissarissen voor beroep te
doen op Joncvrouwe Anthonetta van Hollebeke, religieuse in de abdij van Mesen en zuster van de Heer
van Hollebeke. Merkem kreeg echter weer een abdis
uit de abclij van Nonnenbossche in de persoon van
Margareta van Huele. (1)
Onder het bestuur van Margareta van Huele kwam
de grote beproeving : het bewind van de Calvinisten.
De abdis overleed in 1579 (of 1580). Nog eer hun
klooster vernield werd, trokken de zusters -- nog zes
in getal — zich terug in het refugehuis van Merkem,
gelegen in de Diksmuidestraat te leper. Sommige muntten er niet uit door standvastigheid in geloof en regel.
In 1584 stonden er nog drie « Joncvrouwen van Merkem » bekend : twee van de oudste, die alsdan te
St. Omaars verbleven, en een jongere, die de naam
had de preken van de Hervormden te leper te hebben
gevolgd, (2) doch na de reductie van de stad (7 April

1584) zeer rechtgelovig als de laatste zuster van Merkem en erfgename van al het kloostergoed zou optreden. Haar naam was Marie Paupel (alias Paupelle,
Poupelle) ; zij was alsdan 54 en staat in de locale
geschiedenis bekend als « Joffrauwe Marie » of « Vrouw
Maria » zonder meer.
Juffrouw Marie, benijdenswaardige « proprietaresse »
van Merkem, ontmoette welverdiend de bisschop van
Ieper op haar weg. Maarten Rythovius, die de reductie
van zijn bisschopsstad niet meer mocht beleven, had
reeds de abdijgoederen van het « uitgestorven » Merkem bestemd voor het Jezuietencollege dat hij droom-

1) De hier benuttigde verslagen van deze informaties zijn
bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, Fonds Papiers d'Etat et de 1'Audience, Reg. 896, f. 277-284 ; Reg. 899,
f. 259-268 alsook f. 174-180 (Nonnenbossche) ; Reg. 903, f. 185190.
2) Fragmenta II, 164 (Tielt 1892).
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de. Zijn opvolger, de ijverige Pieter Simons, gesteund
door de koning van Spanje en door Rome, heeft het
accoord van de incorporatie gesloten en uitgevoerd.
Juffrouw Marie kreeg een lijfrente op 78 gemeten
kloosterland plus inkomsten van renten en cijnsen , en
ging deftig rentenieren in Ieper. De Paters jezuieten,
eerst tijdelijk gehuisvest bij Antonius de Hennin, pastoor van St. Niklaas, betrokken in 1585 het refugehuis van Merkern in de Diksmuidestraat. Weldra bouw..
den zij een nieuwe kerk en college op de erve van
het vroegere Drapiershuis in de Nlontstraat. (1)
Te l\1erkem had zich inmiddels een partij gevormd
om zoveel kloostergoed mogelijk ten bate van kerk
en parochie terug te krijgen. Aan het hoofd van de
eisers stond de heer van lVlerkem, Franchois van
Halewijn, ridder baanderheer des Heiligen Rijks, sa..
men met de parochiepastoor lV1elchior F ere, die uit
eigen naam en uit naam van Juffrouw Marie optrad ;
daarnaast verschijnen de baljuw, burgerneester, schepenen, hoofdman en de notabelen van de parochie. Een
gezagvol en gesloten blok dat de nodige continuïteit
bezat om voor het Conseil Privé een langdurig « ju..
dicieel different» tegen een gemeenschap als de Paters
Jezuieten vol te houden.
In 1607 kwam het tot een vergelijk. De rector
van het bloeiende Ieperse College, pater jacob de
Codt, toonde zich een inschikkelijk man, vooral ten
overstaan van de invloedrijke Heer van Merkem, en
de partij van de parochie beperkte eveneens haar
aanspraken.
Het accoord van 1607.. 1609 bevatte eerst en vooral
de erkenning van het eigendomsrecht van de Paters;
zij waren en bleven de eigenaars van het kloostergoed
dat, naast renten en cijnsen, in totaal 313 gemeten
(ca. 150 hectaren) omvatte. Het stuk bepaalde in het
bijzonder de toegevingen door de Rector gedaan:
I) A. Poncelet. Histoire de la Compagnie de

les anciens Pays-Bas I, 368-3ïO \Brussel 1927).

Jésus

dans
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1. Afstand ten profijte van de parochie « ad pias
causas » van de 78 gemeten waarop de lijfrente van
Juffrouw Marie staat, alsmede van de grond en het
« vierkant bedelft » waarop het klooster heeft gestaan,
met de materialen dienstig voor de bouw van de pa.
rochiekerk. De voorwaarden hierbij worden nauwkeurig
omschreven : op deze grond mogen nooit wereldlijke
personen wonen ; het vierkant moet afgesloten worden van de hofstede genaamd Cloostergoed (dat aan de
Paters gebleven is tot aan de suppressie van de Sociëteit) ; de Rector mag 20.000 brikken van de kloostergebouwen nemen voor de herstelling van deze hofstede en andere in de omgeving.
2. De rector schonk daarenboven aan de parochie
twaalf bomen « soo biepen als heecken » van het
Cloostergoet om te gebruiken bij de bouw van een
kerk of kapel.
3. De Rector cedeert al zijn rechten op de meubelen van Juffrouw Marie en op de achterstallen bij
haar overlijden. (1)
Juffrouw Marie was nog in leven in 1607 ; zij moet

in dat jaar of kort daarop te Ieper gestorven zijn.
Haar domein omvatte o. m. het goed « geseyt ten
Rooden Steene » met 34 gemeten land ; zij had daar
enige huizen op laten bouwen o. m. voor een van
haar neven. Dit goed is dan, bij haar dood, parochiegoed van Merkem geworden. En zij bleef met een
jaargetijde in de parochiekerk bedacht tot aan de
Franse tijd. En men sprak toen nog altijd van het
Vrouw Maria goot, zoals pastor Vander Meersch in 1724
in zijn kerkregister van Merkem aantekende. (2)
Bij de ondertekenaars van het accoord van 1607 met
de Paters Jezuieten van leper ontmoeten we Sidroen
de Hossche, schepen van de heerlijkheid. Hij was
1) Ridder de Coninck de Merckem. Annales de Merckem
99-108 (Brugge 1878). Volgens het archief van het Kasteel.
2) W. H. j. Weale. Les Eglises du Doyenné de Dixmude
310, 343 (Brugge 1874,
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heerlijkheid Merkem in 1584) en vader van Sidroen,
de jonge, die in 1614 voor rekening van de parochiekerk twee copieën overschreef van het accoord van
de Paters Jezuieten « raekende een parthie vande
goedynghen van het clooster van Merckem ».
En om in de Sidroen's voor te doen : de zoon van
Sidroen de Hossche, de jonge, was ook een Sidroen,
geboren te Merkem in 1596. En deze jongste Sidroen
vond vanzelf de weg naar het College van de Paters
te leper en trad in de Sociëteit en werd de zeer gevierde latijnse dichter Sidronius Hosschius (1596-1653),
die in zijn vaderdorp met een der eerste monumenten
van onze nationale Romantiek werd gehuldigd (1844).
Zo is het uitgestorven middeleeuwse klooster een dankbare tuin geworden waaruit de jonge Sociëteit van
Jesus, naast de materiële verzekering van een van haar
Vlaamse colleges, een van de puikste literaire bloemen
voor het Imago van haar Eerste Eeuw heeft mogen
plukken. En al zijn de gelikte Oden en Elegieën van Hosschius nu tot de rang van curiositeit vervallen, toch
blijft het kind der zaakvoerders van het Cloostergoet
van Merkem in de herinnering voortleven als novicemaat van de H. Jan Berchmans en als leraar van Pater
A. VIAENE
Poirters.

ZANTEKOORN.

— Geld doet geweld. (Ook : Met geld doet ge geweld).
— Uit de zunne en uit de wind,
't is daar dat ge de luizigaards vindt.
— J oengers kweken is een verdriet,
die er geen heeft, weet het niet. Dudzele.
— Een boer en een mol
dat wroetelt overol. Poperinge.
A. M.
PEERDEPATERNOSTER.
In de Kempen hoort men « peerepaternoster » voor : wild gebed. Aldus te Oostham. En men
zegt er ook : Bid 'n schone paternoster d. i. eender welk
gebed. Komt paternoster met deze betekenis ook in de
Vlaanders voor ?
J. H.
-
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KEIZER KAREL EN DE SCHRIKKELDAG
In de voortreffelijke tentoonstelling « Keizer Karel en
zijn tijd », die sedert April in het Museum voor
Schone Kunsten te Gent een zo overweldigend als
verdiend succes kent, komen enkele stukken voor, die
louter documentair van aard, in de catalogus niet
werden opgenomen. Onder die stukken is het Groot
Schepenboek van de stad Gent (14e18e e.), waarvan
de tentoongestelde bladzijde 58", onderaan de lijst van
de stadsmagistraat voor het ambtsjaar 1499-1500, de
volgende aantekening bevat :
Des maendaeghs up S. Matthijsavond, den XXIIIIen in
Sporcle anno XCIX, ontrent den IIII hueren in de morghenstond
bedaghende, so wart gheboren bij der gracie Gods, binnen der
stede van Ghend, binnen den hove in de Wal, de graeve
Kaerle zone van onzen harden gheduchten heere ende prince
den eertshertoghe Phelips, filius Maximiliani, rooms coninc,
ende van onser gheduchter vrouwe Jehanne, dochter des
conincx van Spaengnen, dewelcke hertoghe Kaerle, hertoghe
van Lucenborg, up den uiten dach van Maerte XCIX tsnavons
ontrent den VII hueren met groet triumphen kersten ghemaect
was in S. Janskerke, ende waren petrin hoghe ende moghende heer mijnheere van Symay mijnheere van Berghen, ende
metre mijn vrouwe de princesse van Castillen. »

Deze omstandige aantekening in het jaar en de stad
zelf der geboorte door een stadsklerk geschreven, is
natuurlijk naar paasstijl opgesteld, en spreekt dus van
Februari 1499 voor Februari 1509 ; alleen in dat laatste
immers was 24 Februari een maandag, en tevens wegens het schrikkeljaar, S. Matthijsavond.
Zoals uit de aantekening blijkt, had de geboorte
's nachts plaats, want in Februari is het « ontrent den
1111 hueren in de morghenstond bedaghende » nog volop
nacht. Met dit « ontrent den 1111 hueren » is eigenlijk
bedoeld even vóór 4 u. ; ook Eg. Delphus zegt, in een
kort latijns gedicht, dat de geboorte plaats had toen
« vix sibi quarta tenet (hora) ». (1) Het precieze ogen1)

V. Fris. Dagboek van

Gent van 1447 tot 1470 met een

vervolg van 1477 tot 1515, dl. II (Gent, 1904) blz. 274.
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door de bekende kroniekschrijver J. Molinet, op de
minuut na, met « en la LVi e minute ». (1)
De vraag welke nacht eigenlijk bedoeld wordt, of
het de nacht van zondag op maandag dan die van
maandag op dinsdag is, blijft in de aantekening twijfelachtig. Immers, de woorden « in de morghenstond
bedaghende » sluiten de mogelijkheid niet uit dat het
om de nacht van maandag op dinsdag gaat, zodat de
geboorte, die na middernacht plaats had, naar onze
telling op dinsdag 25 Februari zou moeten gedateerd
worden. Dat was de mening van de oudere historici,
die inderdaad bijna allen 25 Februari als geboortedatu rn aangeven.
Die mening vond steun in het algemeen gebruik van
de 16e eeuw om de nacht bij de voorafgaande dag te
tellen, en de nacht van maandag op dinsdag niet
alleen maandag te heten, maar bovendien met het
dagcijfer van de maandag aan te wijzen. Zo dateert
een kroniek van Bologna een opstand die kort vóór de
dageraad van maandag 2 Augustus 1428 uitbrak, op zondag 1 Augustus, 's nachts om 8 u. (2). In de NedeYlanden wordt op dezelfde wijze gerekend. Duidelijke

en talrijke voorbeelden daarvan vindt men te Brugge
op het einde van de eeuw ; toen de Franse troepen in 1439 op zaterdag 3 October om 3 u. 's morgens uit de stad trokken, tekent een tijdgenoot aan :
« Up den 2den dach in October, anno 89, als den 3 den

Bach bedaechde, naer der middernacht, ten 3 hueren,
doe trocken de Francoyzen huuter stede van Brugghe ». (3) Ook de Kronijk van Vlaenderen ge waagt
1)J Molinet, Chroniques (éd. G. Doutrepont et 0. Jodogne),
dl. I I, (Brussel 1937), blz. 468.
2) G. Bilfinger, Der Biirgerliche Tag. Stuttgart, 1888, blz.
280-281.
3) C. C., Het Boeck van al 't gene datter gheschiedt is
binnen Brugghe sichent jaer 1477. Gent, 1859, blz. 308 ; daar
nog talrijke andere voorbeelden.

- 202van 's maendaghes snachts als dicendach bedaechde », (1)
Wanneer de Gentse stadsklerk spreekt van « des maendaeghs.... in de morghenstond bedaghende» zou men
dus kunnen menen dat hij eveneens de nacht bij de
voprafgaande maandag rekent, en dus de nacht van
maandag op dinsdag bedoelende, de geboorte op 25
Februari plaatst.
Dat dit echter niet het geval is, blijkt op ondubbelzin-nige wijze uit de brief die hertog Filips de Schone aan
de magistraat van Atrecht (en wellicht aan de overige
steden van Vlaanderen en Artesië) richtte. In die brief,
gedateerd van Gent, 24 Februari, meldt hij: «ce jour..
d'huy ... la reine est accouchié et delivré d'ung fils. » (2)
Keizer Karel werd dus op maandag 24 Februari 1500
om 3 u. 56 rn . 's morgens geboren. Het was geen
gewone dag . Want niet alleen was het jaar 1500 een
jubeljaar, of zoals men toen zeide een jaar van gratie,
maar bovendien een schrikkeljaar. De reeds vermelde
Eg. Delphus wijst in zijn gedicht nadrukkelijk op die
omstandigheden ; hij schrijft immers: «Tunc jubileus
erat, tuncque bissextus erat ». Maar niet alleen was
het een merkwaardig jaar, ook de dag van het jaar
was uitzonderlijk, want 24 Februari was toen nog de
schrikkeldag, of zoals men het soms zegde, het was
« trom trom.» (3) Dat ook aan die omstandigheid belang werd gehecht, is niet alleen af te leiden uit de
tekst van de officiële kroniekschrijver J. Molinet, die
er inderdaad op wijst dat de keizer geboren werd « par
ung lundi, que bixeste eschey», maar bovendien uit
het gedicht dat de Gentse rederijker L. Bautken aan
de geboorte wijdde. (4) In zijn gedicht immers dat
begint met de verzen:
I) C. P. Serrure en Ph. Blommaert, Kronyk van Vlaenderen van 580 tot 1467. dl. 11, (Gent, 1840), blz. 126.
2) Bull. de la Comm. Roy. d'Histoire, 3e sér. t. III (1862),
p. 347.
3) Over trom trom, zie: Tschrickeljaer ghenaemt Trom Trom,
in Biekorf 54, 1953, blz. 192-196.
4) Die warachtighe gheschiedenisse van .... Carolus de Vijfste.
Gent, 1564, blz. B-Sulvo.
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Ontweckt nu slapende geesten en bedruckte memorien,
Recommerde herten, rijst vol glorien...

vermeldt de Gentenaar uitdrukkelijk de schrikkeldag en
het jubeljaar in de verzen :
Trom trom was den dach in memorien ghegheven
Metten jare van gratien, dit vruechdelick leven.

Het is in alle opzichten merkwaardig dat zowel
J . Molinet die tot de hofkringen als L. Bautken die
tot de volkskringen behoort, de nadruk leggen op de
schrikkeldag. Het is immers duidelijk dat die dag naar
de opvatting van beide schrijvers, gelukvoorspellend
is ; dat is echter in tegenspraak met het toenmalige
volksgeloof omtrent de schrikkeldag.
De schrikkeldag immers werd en wordt nog heden,
zowel op germaans als op romaans gebied, voor een
ongeluksdag gehouden. Er werd en wordt algemeen
geloofd dat hetgeen men op die dag onderneemt, niet
zal gedijen. Reeds Ordericus Vitalis, de anglonormandische kroniekschrijver uit de twaalfde eeuw gewaagt
van het onheilskarakter van het schrikkeljaar, en het
geloof aan het ongelukskarakter van de schrikkeldag
was in Frankrijk zo diep ingeworteld dat het woord
« bissêtre » (ook besistre), de naam van de schrikkeldag,
er in de middeleeuwen de betekenis had van ongeluk.
Zo spreekt een frans dichter uit de veertiende eeuw
van : « Nuls ne sait le meschief ne le besistre grant. »
(Niemand bevroedt hoe groot de kwaal en het onheil
is), terwijl de zestiendeeuwse franse taalkenner A. Oudin

de spreuk : « I1 me porte bissestre » vermeldt, met de
betekenis : hij brengt me ongeluk. Zelfs nog Molière schrijft : « 11 nous va faire encor quelque nou
veau bissêtre ». Het woord is thans in Frankrijk welis waar uit het beschaafd, maar niet uit de volkstaal
verdwenen. Meer in het bijzonder, in Bourgogne, kent
men het nog ; daar zegt men immers heden « Vo me
senongé bissêtre » voor « Gij brengt me ongeluk. » (1)
1) G. Bidault de l'lsle, Vieux dictons de nos campagnes.
Parijs (1952), di. I, blz. 143-144.
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Niet alleen geldt de schrikkeldag als een ongeluksdag
in het algemeen, maar bovendien en in het bijzonder
als geboortedag is hij onheilbrengend. Men houdt immers een kind dat op een schrikkeldag geboren is
voor een ongelukskind. (1) Het is in die omstandigheden merkwaardig dat men bij de geboorte van Keizer
Karel van de algemene regel is afgeweken en als het
ware de zaak op de kop heeft gesteld. Of heeft J.
Molinet, die de officiële kroniekschrijver van het hof
was, aan de hogere kringen willen behagen, en als
het ware het noodlot willen bezweren, door niet te
aarzelen de nadruk op de schrikkeldag te leggen ?
gesloten is het niet, want het is onbetwistbaar dat
men het ongelukskarakter van de K bissêtre » aan het
hof kende. Indien dit het opzet was van J. Molinet,
dan zou de toekomst hem in het gelijk stellen.
Op 24 Februari 1525, verjaardag van de keizer, behaalden immers zijn troepen te Pavia de schitterende
en in zekere mate verrassende overwinning op de
machtige legers van zijn hardnekkigste vijand, koning
Frans I. Dat kan de keizer tot de overtuiging hebben
gebracht dat hij onder een voorspoedig gesternte was
geboren, dat kan hem het bewijs zijn geweest dat 24
Februari een geluksdag was. Misschien is het op zijn
aandringen dat zijn broeder Ferdinand zich op die dag
van 1527 te Praag tot koning van Bohemen heeft laten
kronen ; in elk geval is het de keizer zelf die in 1530
te Bologna besliste dat zijn kroning tot keizer er op
24 Februari zou plaats grijpen, omdat het die dag zijn
verjaardag was. (2)
Het is duidelijk dat hij die dag niet voor onheilbrengend hield. Hij bewees daardoor op ontegensprekelijke wijze, dat hij zich van het volksgeloof had losgemaakt en de schrikkeldag niet voor een ongeluksdag hield. EG. I. STRUBBE
1) Jungbauer, Schaltjahr, in Wórterbuch des deutschen
Aberglaubens, dl. ii (1935/6), kol. 996-998.
2) L. Pastor. Histoire des Papes, dl. x (Parijs, 1913), blz. 48.
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MERKWAARDIGE OUDHEIDKUNDIGE VONDST
TE ASSEBROEK
Toen we enkele jaren geleden de bodemkaart van
de gemeente Assebroek opnamen (1) maakten we hierbij gebruik van luchtfoto's, die ons ter beschikking
werden gesteld door het Ministerie van Openbare
Werken, dienst van Topographie en Fotogrammetrie.
Luchtfoto's zijn immers van groot nut bij dergelijke
studies. Ze geven een overzichtelijk beeld van de topographie (wegen, huizen, percelen, enz.) op een meer
duidelijke en juistere wijze dan de perceelkaarten.
Bovendien laten tal van luchtfoto's, op een gunstig
tijdstip opgenomen, verschillen in de gewassen, die
men ter plaatse veel minder goed zou kunnen opmerken, zien, omdat men in staat is de toestand « van
uit de lucht » te bekijken. Deze verschillen worden
veroorzaakt door de bodemgesteldheid, die zelf beinvloed wordt door o. a. de topographic. Op luchtfoto's
is dus heel veel te zien ; men moet ze alleen op een
juiste (en voorzichtige) manier weten te interpreteren
en de verschijnselen liefst nog ter plaatse gaan controleren. Ook in de archeologie is het gebruik van luchtfoto's dikwijls succesvol geweest, b. v. voor het opsporen van oude verdwenen woonplaatsen, versterkingen, enz.
Op de kadastrale kaart (naar Popp) van Assebroek
was ons de vorm van perceel 176 opgevallen : nagenoeg cirkelvormig, met in het midden een ander klein,
rond perceeltje, nr 177. De studie van de luchtfoto
(fig. 1 ; buiten tekst) van deze plaats was werkelijk een
revelatie : het oorspronkelijk perceel blijkt nagenoeg
perfect cirkelvormig te zijn, maar bovendien zijn er meerdere concentrische ringen duidelijk op te zien, zo regel
1) Opzoekingen uitgevoerd onder de auspiciën van het
I. W. 0. N. L. (1. R. S. I. A.) in het kader van de opname
van de bodemkaart van België door het Centrum voor Bodemkartering (Dir. Prof. Dr. R. Tavernier).
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Geen twijfel meer mogelijk dat dit mensenwerk is. Hier
lag iets dat de moeite waard was nader onderzocht
te worden.
Dit merkwaardig perceel is een weide in de noordwestelijke hoek van de Assebroek-Meersen , vlak ten zuiden
van de kerk van Assebroek. Er doorheen loopt de (oude)
buurtspoorweg (die intussen buiten gebruik werd gesteld)
Brugge-Oedelem. De oorspronkelijke terreinvormen, bestaande uit enkele concentrische ringen, zijn sterk verstoord geworden door een latere percelering; verschillende rechtlijnige grachten verdelen de weide in
meerdere percelen, waarin dan nog talrijke greppels
werden getrokken. Hierdoor vindt men er nu een
reeks rechthoekige kavels, die men ook duidelijk op
de luchtfoto ziet en waardoor het oorspronkelijk patroon « g ecam oujleerd » wordt. Een onderzoek ter
plaatse liet ons dadelijk zien dat hier vroeger een
reeks concentrische grachten alternerend met wallen
gelegen heeft. De grachten zijn nu echter opgevuld
en het terrein tamelijk zorgvuldig geniveleerd, echter
niet genoeg om ze aan het oog van de geoefende
veldb ad emkundige te onttrekken. De kringen op de
luchtfoto zijn te wijten aan een ongelijke groei van
het gras in de oude grachten en op de wallen. Met
behulp van de luchtfoto en van talrijke boringen konden we de oorspronkelijke terreinvorm in grote trekken reconstitueren (fig. 2) Het geheel bestaat uit een
ro nd centrum en 4 concentrische ringgrachten gescheiden door 3 wallen. D~ breedte van de grachten en
van de wallen neemt tam ehjk reg elrn atig toe naar het
midden, waarbij de wallen telkens breder zijn dan de
grachten. Ziehier enkele aim etingen (geschat) :
Totale doormeter
260 m
Doormeter centrum C 45 m
8r~edte ringgracht I
22 m
Breedte wal I
35 m
Breedte ringgracht 2
12 m

Breedte wal 11

20 m

Fig. 1 -- Luchtfoto van een gedeelte van Assebroek. Men bemerkt, ten zuiden van
de kerk, duidelijk het cirkelvormig perceel met sporen van concentrische
ringen.
1. baan Brugge-Oedelem. — 2. kerk van Assebroek. — 3. buitenste ringgracht
van het cirkelvormig perceel. — 4. vroegere buurtspoorweg. — 5. Kerkdreef,
— 6. Bergbeek.

Iteze prent rechtover blz. 206. Bijblad Biekorf 1955, 7-8.

-- 207 -Breedte ringgracht 3
Breedte wal IlI
Breedte ringgracht 4

3m
12 m
2m

De ringgracht 4 werd langs de zuidkant gebruikt voor
het aanleggen van een brede afwateringsgracht, de
Bergbeek.

Figuur 2. — Grondplan van het cirkelvormig complex.
c = centrum
1. 2. 3. 4. = ringgrachten
wallen
I. 11. III.

Over de diepte van de « grachten » kunnen we ons
een idee vormen door het bademonderzoek. In de .
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lagen (fig. 3) :
0-30 cm
30-50 cm
50-90 cm
vanaf 90

: zwartbruine veenachtige lemige bovengrond
: witte mergellaag (c moeraskalk ~) ;
: donkerbruin veen;
cm : lernige of zandige ondergrond.
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Schematische doorsnede van het cirkelvormig

complex (helft).
c == centrum.
1. 2. 3. 4. == ringgrachten.
I. 11. 111. == wallen.
a : bovengrond - b : mergellaag - c : veenlaag d : zandlemige ondergrond - e : vergraven mergellaag - f : venig opvul1ingsmateriaal der ringgrachten.
Uiterst rechts op .de figuur: oorspronkelijke opbouw van de
bodem.

De mergellaag wijst er duidelijk op dat de Meersen
in een vroeger tijdperk, dat talrijke duizenden jaren
achter ons ligt, een moeras zijn geweest. Nu nog trouwens ligt dit gebied laag en is het moerassig ; normaal
komt het 's winters onder water. In gans het beschre..
ven perceel zijn de gronden alle min of meer om..
woeld, wat zich het duidelijkst laat zien door het feit,
dat de witte mergellaag er verstoord en gemengd In
de bovenste 50 cm van de bodem voorkomt. Dit al..
leen reeds wijst op een anthropogene invloed. In de
vroegere ringgrachten vindt men nu uitsluitend een
veenachtig materiaal tot op 120..140 cm diepte, rustend
op de lemige of zandige ondergrond. Daar de « grach..
ten» nu nog gemiddeld zeker 1/2 m lager liggen dan
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de rest, ligt hun bodem op 1,70-1,90 m onder het
huidig maaiveld. Dit geeft ons een vaag gedacht over
de diepte ervan ; meer kunnen we er niet over zeggen daar de hoogte der «wallen» ons uiteraard onbekend is. Het moet natuurlijk mogelijk geweest zijn
om over de grachten te geraken, misschien door middel van dammen, om het centrum te bereiken; we
konden er echter geen sporen van terugvinden.
Waarmee hebben we hier te doen, waarom werd het
aangelegd en hoe oud is het ? Op deze 3 kapitale vragen kunnen we niet of slechts zeer onvolledig antwoorden. De diepe, steeds water bevattende grachten
(nat gebied ?) en de hoge wallen doen denken aan
een versterkte plaats. De mogelijkheid van een zeer
oude begraafplaats is ook niet uitgesloten. In Engeland
komen b. v. meerdere dergelijke plaatsen voor, « henge»
genaamd, d. i. een protohistorische begraafplaats. In
het centrum en op wal 1 liggen enkele kleine, vooral
middeleeuwse scherven. Op wal 1 vonden we tijdens
een boring beenderresten op 50 cm diepte (dus op
de veenlaag) en in een molshoop een scherf van ongeveer 5 cm doormeter, di~ volgens de oudheidkundige
Dr. Mertens tot het neolithicum kan behoren.
Hier houdt echter onze rol op. We laten het graag
aan bevo egde oudheidkundigen over om deze merkwaardige plaats, waarover we n ergens een enkel gegeven vonden, nader te onderzoeken en het raadsel dat
ze inhoudt op te lossen.
Dr. Ing. J. AMERYCKX,
Centrum voor Bodemkartering.• LW.Q.N.L.
ZANTEKOORN.

'k Late die schikkenatie aan God over. Bekegem.
En godveren ~! Voor een oordje 't voer. Kortemark.
Zwijg mij van een schoon wuuf, al de duvels kijken er
naar. lchtegern.
Dat 't niet en ware van doude mensen er zouden veel
meer dommerikken zijn in de wereld. Zerkegem.
Een pekkeling : dat is een halve schoof. Aartrijke.
Die vent 'n is geen stamp onder zijn muziekdoze weerde

Oedelem,

G. P. B.
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III
Moeder Tiele heeft het in haar tijd voor geen liedje.
zingen g'had ; van haar 12 jaar was ze « arebeidster »
hier of daar op een hofstede en aan haar 16 jaar ging
ze in haar eerste dienst als boerenmaart. (Zie Biekorf
1953, 161 en vorige).
MIJN EERSTE GODSPENNING.
Als g'entwaar aanveerd wierd om te dienen, zo ver.
telt ze, kreeg j'een godspenning. Toe Vandammens
op Uitkerke waar da'k in mijn eerste dienst ging, kreeg
ik voor godspenning een blauwe schorte. Op andere
plekken gaven z'een hemde, een paar kloefen, een
pak sayette of een paar kousen. Als g'om d'een of
d'andere reden te Meie niet thuis en gingt, moest g'uw
godspenning were geven. Nooit van je leven mocht
j'op een Vrijdag thuisgaan, dat bracht ongeluk bij : de
boer of de boerinne gingen doodgaan. In Nieuwjaarmaand wierd je ingevraagd ; de boer kwam je toen
vragen : « Blijf je te Meie ? » Ge kost toen zeggen ja
of neen, volgens dat 't beliefde. Als de boer je niet
invroeg dan mocht je te Meie je schilderij oprollen.
Als j'in ruzie gerockt mocht de boer je nooit na zonne
wegstieren.
Om te beginnen was ik kleine maarte, dat was de
vuilhond van 't hof ; je moest de jaarlingen geven, de
magere zwijns geven, helpen melken en zo voorts.
Dat was entwat te zeggen als je moest leren melken.
'k Wierd onder een strippel (1) gestoken en 'k zat
daar te figgelen dat 't al en te vele schol. Mijn eerste
koe was Mille, een rosse van een koe ; ik alsan « koest
Mille, stille Mille », maar Mille was daar al niet mee
gediend en op een schonen dag sloeg ze m'onderste
boven da 'k met emmer en al in de grippe tuimelde.
Achter een beetje kost ik algelijk melken dat 't schuim
over den aker liep.
1) Strippel : afgem Aken koe.
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de boer en zijn wijf, 8 joêrs, 3 peerdeknechten — er
gingen daar zes peerden uit, — 2 maarten, de schaper
en op zulk een hofsteê was er nog allichte een ambacht aan 't werk, een metsenare of een timmerman.
't Was daar goed van de kost en alle maande wierd
er daar een zwijn geslacht. Alle dage was er vlees,
's noens hutsepot en 's achternoens een dikke schelle
zilte tussen de stuiten en speel maar binnen, en de
Zondag was er koeivlees ; 't waren daar menscheboeren (1), al is 't da'k daar vele moesten werken ; 't was
dragen en slepen van 's nuchtens vroeg en je kleren
stonden stijf van 't zwijns en 't kalversteten.
SISSEN DE SCHAPER

Toe Vandammens was dat een schaaphofsteê ; Sissen Meire was daar schaper en 't waren Busschens
schapen die daar lagen ; 't waren vetschapen.
De schapen wachtten 't land af en gaven vele vette
en dat was een groot voordeel voor den boer. Bij dage
gingen ze de graskanten afwachten en 's nachts overnachtte de kudde in een perk op de brake of op de
stoppel. Van als 't Meie wierd sliepen de schapen
buiten ; het perk wierd alle dage verzet ea op die goed
gevette brake wierd er dan wintergers L e gezaaid, dat
was eerste klasse gerste. Zulk een perk bestond uit
hekkens die in mallekaar schoven en dat kost gemakkelijk versleept worden.
Sissen sliep in zijn kavane en d'honden die er aan
gebonden waren mieken hem wakker als er entwat uit
den haak was ; de kavane stond op een slee en in
de winter stond z'op het schelfhof achter de gebouwen.
Ho, ho ! 't was daar warm in in zulk een kavane
want er hingen daar aan alle kanten vellen in.
Om schaper te zijn moest j' een leegaard zijn, dat
wijst zijn zelven, want de schapen mochten nooit gejogen worden. D'een of d'andere dubbeljongen uit

1) Menscheboeren : beren die menselijk waren,

— 212 --

het dorp speelde strontraper en als zijn kortwagen
vul was kreeg hij daarvoren een frank tot een frank
en een kwart.
SCHOOIERS OP HET HOF
Op sommigte hofsteên wierd er aan schooiers slapinge verleend ; vele hoven, l ij k 't Groot ter Doest,
waren verplicht van de proprietaris maar op andere
hoven maakten ze daar geen gebruik van. De schooiers
gaven hulder papieren af en ze mochten toen in de
scheure slapen ; in de winter kregen z' een zeil om
hulder te dekken. Iedereen die na zunne toekwam
mocht blijven voor de nacht ; een tele pap en een
stuite was hulder avondkost. De kalandieze bestond
nogal Bikkels uit g' heel 't menagie van een schareslijper die met zijn karretje op de bane was : een stuk
of twee platte joêrs in den bak vóór 't wiel en een
g'hele resem aan moeders schorte.
Schooiers had j'alle dage, ze kregen een boterham,
een portietje petatten en een beetje vet. Onze Stand
zijn mette, Anne-Treze Boydens heette ze, had vroeger
een grote boerinne geweest maar in den tijd van de
slechte boerenjaren was z' uitgeschud. Stand was soldaat, verre van huis in de Walen, en op een schonen dag
kwam hij heur tegen, barrevoets met heur kloefen en
kousen in heur schorte gebonden ; van grote boerinne
was ze schooister geworden en ze liep op heur blote
voeten om kousen en kloefen te sparen.
A. M.
Opgenomen te Dudzele.

ZANTEKOORN.
't Is genoeg I Haal een spa, 't zal je delven. Kortemark.
Hij gaat te winter de kanten afrijden (mager worden en
doodgaan). Kortemark.
't Vlas 'n is niet afgeteld d. w. z. dat er geen leveringe genomen is in de schure. Ardooie.
Van een dodder verweten — is gauwe vergeten. Een dodder
dat is een man van niet vele, dom van handelinge en keeraals van maniere. S talhille. G. P. B.
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TOPONYMICA UIT DE KUSTSTREEK
(vervolg van blz. 154)
EVENDIJK. Overbodig te herhalen dat deze dijk tot het
oudste dijkenstelsel van de streek boven Brugge behoort en
de Blankenbergse Dijk met de Kalveketedijk verbindt. De
oudste vormen (vanaf de 13e eeuw) van deze naam zijn :
Evendijk (of Hievendijk), Evendijk (of Hevendijk), met waarschijnlijk (H)ievendijk (hypercorrecte h ?) als oorspronkelijke vorm.
De vormen (H)evendijk e. d. hebben blijkbaar volksetymologische invloed ondergaan van even = effen, geplaneerd, afgevoerd.
Te Oostburg was er een watering, de Oude Yevene of
Ievene zodat we de naam Ivendijk in verband met het
woord Ievene moeten zien : dijk van de levene, waar levene de
polder of watering achter de dijk moet geweest zijn (naam
niet overgeleverd !) Deze vaststelling is zeer belangrijk omdat
zij ons de richting aanwijst waarin we de oplossing van dit
moeilijk toponymisch probleem moeten zoeken.
Wat Ievene betekent is ons niet helemaal duidelijk. Dit
woord is blijkblaar een verbogen vorm en te vergelijken met
andere namen op -ene uit de streek zoals Bredene. Er doet
zich hier een alleszins merkwaardige anologie voor : zoals de
dorpsnaam Bredene een nevenvorm Breeninge (volksmond, samentrekking van Breedeninge) heeft, heeft ook Ievene, Evene
een nevenvorm in het woord Eveninge = watering. Het lijdt
geen twijfel dat we hier met een collectiveum te doen hebben.
Van welk grondwoord zijn levene, Evene, Eveninge afgeleid ?
Wij hebben wel eens gedacht aan Mnl. evene = haver. Dit

kan eveninge verklaren : haverland, of liever met haverrente
belast land. Maar Ievene, Evene zijn lastiger. Reeds in 1839

schreef Drubbele (1) : « Volgens een chaerte van den jaere
1239, berustende in de Archieven te Gent, word gewag gemaakt van dergelijke Associatien, bewesten en ten noorden
van Damme gelegen, onder de benaming van Vetus Hevena
vel Avenariae of wateringen. » Het gaat hier om de Oude
Ievene op Oostburg, maar de oorspronkelijke tekst bevat het
woord avenariae niet. (2) Wij halen deze zin van Drubbele
1) J. Drubbele. Beschrijving der Vereenigde Wateringen van Eyensluys en Groot-Reygarsvliet. Brugge, 1839. Tekst op blz. 4.
2) Oorkonde van Mei 1239, nr 542 van de oorkonden der Abdij
van Sint-Pieter te Gent. A. Van Lokeren : Chartes et Documents de
l'Abbaye de Saint-Pierre, Gand, 1868, t. I, p. 268.269.
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alleen aan om erop te wijzen dat men vroeger reeds aan de
etymologie haverland (avenaria) gedacht heeft.
Het woord evene (haver) heeft ongetwijfeld in de naamgeving van veel plaatsen een rol gespeeld. Er zijn veel evenelanden (met haverrente belaste landerijen) geweest. (Zie De
Flou Iii 80). In 1412 wordt er te Kadzand een Evenpolder vermeld. Te Wijnendale was er in 1388 een Yevenhovekin, waaruit wellicht blijkt dat evene ook een dialectische nevenvorm
ievene heeft gehad.
En toch denken wij dat in het geval van levendijk, ievene de
afleiding van evene == haver moeilijk houdbaar is. Verdam
geeft in zijn Mnl. Woordenb. de woorden hevenen (aanslaan
in de belasting) en hevene of heveninge (landmaat van 200 gemeten, vooral in Zeeland). Beekman (1) bespreekt de bovenvermelde tekst van 1239 over de Oude levene en geeft voor
Hevendijk de volgende uitleg : « dijk voor welks onderhoud
schot over dijkplichtige landen werd omgeslagen ». Dan
zouden de oorspronkelijke vormen Hevene en Hevendijk zijn.
Wat doet men dan met (H)ievene en (H)ievendijk ?
De Flou (Woordenb. Top. XII 101) heeft gedacht aan een
afleiding uit Oudfr. evine, eauvine : waterloop. Waar haalt
hij deze woorden ? Kunnen die in onze streek wel een rol
gespeeld hebben ? Kunnen zij (evene met ie verklaren ? Dat
het grondwoord de naam van een waterloop is, schijnt gesteund te worden door het toponiem (H)evenvorde te Zuienkerke rond 1300 (De Flou V, 1093). Ook Carnoy geeft in zijn
bekend woordenboek (deel I, biz. 201) een hypothese. Bij een
grafie van 1272 « Hyevindyck » (2) schrijft hij : « La forme
du Xiiie siècle nous engage a partir de *hyde ven dij' , digue
près du marais de la rade (voy. Raversijde, Koksijde) » Hijden
-

-

en vennen hebben in onze streek nooit bestaan, wel ijen (iei:n)
en vanen. (3) Het zou dan levanedijk zijn...
Het etymologisch probleem levendijk blijkt dus verre van
opgelost te zijn. Het vergt nog grondige opzoekingen. Wij
zijn persoonlijk van mening dat er moet gezocht worden naar
een grondwoord leve ijve (eve) waarvan het bestaan met een
slag alle moeilijkheden voor ievene, leveninge, levendijk uit de
weg zou ruimen...
-

1) Dr A. A. Beekman. Aanvullingen en Verbeteringen. Den Haag
1941, Kol. 235-237.
2) Te Schoondijk. Is een andere dijk dan onze Evendijk. Zie
verder.
3) Er is een Vaneweg te Dudzele, waarover later.
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Evendijken (een drietal) met elkaar verwart en hun oude
naamvormen dooreenmengt. We hebben ten eerste onze
Evendijk tussen Uitkerke en Heist ; tussen Oudemaarspolder en
de hypothetische levene staat er een lvendijk in ZeeuwsVlaanderen vermeld : Hyevindyck (1272 te Schoondijke), dit is
de dijk van de Oude Ievene ; Yvendyck (1552 te Groede),
dezelfde dijk ? Ook aan de kanten van Bredene moet er een
Evendijk geweest zijn, maar zijn juiste ligging moet nog opgezocht worden.
Over de topografie van onze Evendijk is ook nog het laatste
woord niet gezegd. Wij weten wel heel nauwkeurig waar hij
in Uitkerke aan de Blankenbergse Dijk begon, maar wij weten niet precies waar hij in de Kalveketedijk overgaat. Waarschijnlijk op het punt waar een jongere d ij k, de PannedijI ,
afzakt om naar de Pasteurdijk (1) te lopen.
JOZEF DE LANGHE

DE WESTVLAAMSE SCHAPENTEELT IN 1811
De schapenteelt was vroeger zeer verspreid. Op het Rijksarchief te Brugge (Modern Archief, nr. 2857) berusten de
totalisaties der tellingen gedaan door de maires in het najaar
van 1811, opgegeven aan de hogere overheid en ingedeeld
per arrondissement en gemeente. Voor ieder gemeente van

de provincie staat het aantal schapen opgegeven. Ook allerlei
schapenziekten staan er genoteerd, alsmede de manier om
ze te genezen. Te Sint-Jan bij Ieper bijvoorbeeld, mengde
men gemalen leisteen (ardoise) met azijn en gaf het de schapen tweemaal daags te drinken. De meest voorkomende
plagen waren « bleynen », koud- en warmbloedigheid en
ziekten aan de hoeven.
250 gemeenten hadden schapen. Enkele steden en gemeenten met kleinere oppervlakte hadden er geen. De cijfers
schijnen meestal bij benadering te zijn opgegeven. In totaal
waren er in West-Vlaanderen 46.205 schapen. Daarvan waren
er maar 460 van buitenlandse rassen : 101 métisses, 169 léonnais en 190 sorianes ; deze laatste twee soorten heette men
gewoonlijk merinos. De merinosschapen vond men in het

1) Let op : Pasteurdijk (dijk van het pasteur, weideland), en niet
Pasteursdijk. Was een stuk van de Gravejansdijk.
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(40). Ze werden er ingevoerd uit het buitenland door de
leden van de Société d'Agriculture de Bruges in kudden van
25 à 30 ineens en verspreid in andere kudden. Vreemde
schapen vond men verder te Zonnebeke (100), te Moere (11)
en te Vichte (190) en Moen (40). Alle overige schapen waren
indigènes » .
Volgende gemeenten telden minstens 500 schapen : Langemark (1.050), Waasten (1.010), Poperinge (684), Wervik (540),
langsheen de grens ; in Midden-West-Vlaanderen : Gistel (660),
Torhout (560), Staden (550), Moorslede en Ardooie (500) ; in
het Noorden : Bredene (600) en Dudzele (650). 59 gemeenten
telden meer dan 300 schapen. Hing het aantal nogal sterk
af van de grootte der gemeente, toch stellen we vast dat
er meest schapen zijn in de gemeenten uit de grensgebieden.
Dat dit verschijnsel toe te schrijven was aan afzet in het
buitenland toont ons de opmerking onderaan de aangifte
van het arrondissement Brugge : « Le prix de la laine est
généralement plus élevé en 1811 qu'en 1806. Cette cause peut
être attribuée à la stagnation du commerce qui a beaucoup
diminué nos relations avec les pays étrangers, d'ou l'on tiroit autre-fois une grande quantité de laine pour la consommation des fabriques établies dans l'arrondissement ».

Een eenvoudige berekening der wolopbrengst van die
46.000 schapen moet ons tot hetzelfde besluit doen komen,
daar het bekend is dat er in die jaren geen of toch weinig
wolwerkende nijverheden in West-Vlaanderen waren.
L. VAN ACKER

ENGELSE SCHOLEN TE BRUGGE
Buiten de Engelse scholen opgegeven boven op blz. 31, was
er nog een andere Engelse school te Brugge, die verdween
in 1914 met de oorlog, namelijk op de Garenmarkt nr 18, in
het gebouw van het tegenwoordige Middenstandshuis, dat
vroeger behoorde aan de heer Emiel Moles Lebailly.
Daar woonde van 1904 tot 1914, La u r e n c e CharlesEdward, geboren te lckham (Kent-Engeland) op 17 Maart
1839, samen met zijn vrouw Franc e Louise Joan, geboren
te Atcham (Shropshire) de 14e November 1858, en nog twee
Belgische meiden. De man stond aangeschreven als schoolbestuurder, en was met zijn vrouw te Brugge toegekomen uit
Lee (Kent) op 29 Februari 1904.
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Zij hielden op de Garenmarkt een hogere jongensschool
(externaat), uitsluitend toegankelijk voor Engelse jongens, die
alhier woonden.
lk herinner me nog dat de leerlingen van deze school militaire oefeningen deden te Assebroek : opmarsch en vuurgevecht. Bij deze gelegenheid droegen zii een khaki soldatenvest en -pet van het Engelse leger ; zij waren gewapend met
Martini sportkarabijnen, kal. 9 mm. De troep bestond uit drie
groepen, ieder van een tiental jongens. De aanvoerders van
deze groepen waren gewapend, de ene met een revolver, de
twee andere met een klein pistooltje kal. 6 mm., dat ze bloot
in de hand droegen. Een van de jongens, Reginald Walte r,
kende ik van aanzien, hij was 16 jaar oud, en woonde dicht bij
de Gentpoort, samen rnet zijn moeder, die weduwe was, en
zijn zuster. Alle drie waren te Londen geboren.
Deze mensen leefden op hun eentje. De moeder, als respectabele Engelse, kuiste de stoep vóór haar huis steeds met
haar hoed op.
Reginald Walt er heeft Assebroek verlaten in 1914,
toen, op bevel van Admiraal von Schroeder, chef van de
Duitse Marine Divisie, al de Engelse mannelijke onderdanen
van 16 tot 60 jaar de kuststreek moesten verlaten (tegen 26
October 1914). Dit was een vergeldingsmaatregel voor het beschieten van het Majestic Hotel te Oostende door twee Engelse torpedoboten. Bij deze beschieting verloren enkele
hogere Duitse marineofficieren het leven.
Reginald Walter sneuvelde als Engelse soldaat in de
oorlog 14-18. Zijn naam staat vermeld op het oorlogsmonument te Assebroek. J. D. S,

KUNST TE BRUGGE IN DE 18e EEUW.
Het Stadsbestuur van Brugge heeft op de verdieping van
de Halle schilderijen en beeldhouwwerk samengebracht van
drie Brugse Meesters uit de eeuw van Maria-Theresia. Op kunstgebied staan al de andere eeuwen van Brugge in de schaduw
van de Bourgondische eeuw en zijn nu ook een dankbaar
ontdekkingsterrein geworden. Deze tentoonstelling ontsluit op
overtuigende wijze de betekenis van Garemijn als tekenaar en
schilder en van de beeldhouwers Pulinx en Pepers. Een zeer
verzorgde CATALOGUS, ingeleid door Prof. E. I. Strubbe, bu n .
delt, naast de Itjst van de werken, drie voortreffelijke studiën
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(Pulinx) en Dr. L. Devliegher (Pepers). Het werk, uitgegeven
door Desclée de Brouwer, telt 120 blz. in-8 met 29 fraaie
afbeeldingen.
Niet alleen de kunstliefhebber maar ook de folklorist zal
de taferelen van Garemijn, die voor een groot deel uit privéverzamelingen samengebracht zijn, met belangstelling begroeten. De kijk op het Vlaamse en Brugse volksleven is er
meermaals bekoorlijk en verrassend. Een stuk als de « Gaaischieting in de Bogaardeschool » (Cat. nr. 2), waarvoor Garemijn in 1745 « twintigh ponden grootes wisselgelt » ontving,
draagt op de voorgrond een pittoreske voorstelling van twee
kinderspelen : het « knibbelen van den gans » en het « terden
van het schootelken ». Ook de merkwaardige « Tandentrekker » uit 1789 (Cat. nr. 61) biedt een aardig tafereeltje : men
ziet er de Arbeiders van den Eekhout gegroepeerd op de
brug bij hun huisje en in hun midden een geschilderde vaan
met hun patroon, Sint J an Nepomucenus.
Pulinx is zowat het « universeel genie » uit deze Brugse
tijd : architect, beeldhouwer, ontwerper en modeleur van
gleiswerk, fabrikant. Als beeldhouwer werkte hij eerst uitsluitend in hout. Hij is 43 als hij debuteert in marmer met
een architecturaal grafmonument (Anchemant, 1741). Dan
volgen in 1745-47 en 1758 de twee prachtige graftomben van
de Brugse bisschoppen in de St. Uonaaskerk (tegenwoordig
in St. Salvators). Zijn catalogus van « statuaire » telt dan
nog een vierde nummer, een engelfiguur in de St. Michielskerk te Gent (1760).
Heeft Pulinx dit marmerwerk zelf uitgevoerd ? of was hij
er alleen de aannemer en ontwerper van ? Men mag deze
vraag wel eens opwerpen, ook al zijn de beide praalgraven
van de Brugse bisschoppen gemerkt met naam en toenaam
van Pulinx. Hoe zou een beeldhouwer in marmer, die zulk

uitstekend werk kon uitvoeren, onder de Brugse korenmaat
gebleven zijn ? en geen uitstraling in de Nederlandse provinciën gekend hebben ? In het contract met het Brugse kapittel
voor het monument van Mgr. van justeren wordt Pulinx nergens « beeldhouwer » genoemd, wel « architect » en « aannemer n. Hij ontwierp het monument, maakte een kleine
tekening van het geheel, een kleine houten maquette en ten
slotte een groot model uit hout, met de afmetingen van het
origineel : de houten architectuur was gemirbreerd, het beeldwerk afgegoten in plaaster op grootte van het uit te voeren
marmeren ligbeeld. Deze prefiguratie werd in het koor opge-
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werd door Pulinx besteld buiten Brugge — waarschijnlijk in
een Henegouws marmerbedrijf — en door hem in de Kathedraal opgesteld ; op 1 Aug. 1746 kreeg hij van het kapittel
de toelating om de stukken van het mausoleum bij hun aankomst in de Gentse vaart, rechtstreeks van het schip naar het
koor van de kathedraal te mogen overbrengen. Was ook het
beeldwerk in deze lading bevat ? in marmer uitgevoerd naar
zijn tekening en zijn geboetseerd model ? Deze vraag weze hier
onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde kunsthistorici
die door de degelijke bewerking van de Catalogus de hier
voorgelegde twijfel hebben gewekt. A. V.

MENGELMAREN
VIER EEUWEN VOLKSLEVEN IN ROESELARE.

De rijkdom van boek en archief, van overlevering en eigen
beleving is samengevloeid in Het Roe3elaarse Volksleven van
DR. DESIRE DENYS, (262 blz. in-8), een tweelingboek naast de
uitstekende Toponymie van Roeselare die de auteur voor drie
jaar heeft gepubliceerd. Verleden en heden, geschiedenis en
actuele beschrijving mengen zich in de boeiende hoofdstukken
ondereen. liet spreekt vanzelf dat « volk » hier in de ruimste
zin genomen wordt, dat de stof het geheel en de samenhang
der sociale betrekkingen van de Roeselaarse mensen omvat,
samen met een welbewuste bijzondere kijk op het leven van
de volksklasse. En hier vooral kijkt de auteur met een blik
waarin de liefde woont en met een hart dat de humor van
mensen en dingen beleeft en weet mede te delen. Een boek
dat elke Roeselarenaar zal lezen en willen herlezen en bezitten. Het werk stijgt echter, zoals de Toponymie, ver uit
boven zijn locale betekenis. De hoofdstukken gewijd aan de
Volkstaal, het Volkslied, de Volksverhalen, het Volksgeloof
(Bijgeloof), het Volksvermaak en de Volksgebruiken zijn een
kostbare bijdrage tot de vergelijkende Volkskunde in onze
Vlaamse gewesten. Het werk eert het Stadsbestuur en de
N. V. Bank van Roeselare die door hun steun deze uitgave
hebben bevorderd. Bereidt de auteur nog een derde deel met
het Roeselaarse Volksleven in prent en beeld ? en met een
Register van namen en zaken dat de kroon op het werk zou
zetten
?
V.
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1855-1955 .

Ter gelegenheid van het eeuwfeest der Wijding van de StHiloniuskerk te Izegem (2 September 1855), verscheen van de
hand van E. H. Jozef Geldhof, met medewerking van Eerw.
Heer Pieter Declercq en Stadsbeiaardier Azer Moenaert, een
monographie over de laatste eeuw van deze parochie.
De inhoud is over drie hoofdstukken verdeeld : 1° De geschiedenis van het Kerkgebouw ; 2° De bedienaars van de
St-Hiloniuskerk (alle met foto) ; 3° Kerkelijk leven.
Het werk dat 160 blz. beslaat en overvloedig geïllustreerd
is, verscheen op formaat 23 cm. bij 19 cm. en is gedeeltelijk
op kunstdrukpapier uitgegeven. Voor een feilloze technische
afwerking zorgde de Drukkerij Strobbe van Izegem. Een
alphabetisch register op de persoonsnamen verhoogt ten
zeerste de bruikbaarheid van deze monographie.
Men kan het werk bestellen door 60 Fr. te storten of over
te schrijven op postchecknummer 2963.75 van Geldhof Jozef,
St-Lodewijkscollege, Brugge ; of door contante betaling van
60 Fr. aan hetzelfde adres. B.
OBERBEIEREN IN VLAANDEREN.

Een trouwe lezer zond ons, naar aanleiding van het verslag over de Victor de Meyere-hulde te Oostduinkerke
(boven blz. 186), de volgende brief.
Beste Biekorf,
Ja, dat feest met de reuzen te Oostduinkerke was heerlijk,

dat was nu toch 'n keer eigen aard », door en door
Vlaams, onvervalst kust- en vissersvlaams. Maar jammer genoeg, van hoeveel feesten en optochten, festivals en cavalcades t' onzent kan men dat nog zeggen ? 't Is waar, wij
hebben geen eigen volksdracht en geen eigen volksdans meer,
en sociëteiten die met folklore willen meedoen steken zich
zo maar in allerlei plunje van N(lousquetaires, Mexico's, Volendammers, Napolitaners en Tyroliennes, en gaan op zomerse
zondagen heinde en ver onze folklore uitstralen. lk vernam
toch met genoegen dat het Festival van Edinburg onlangs
als eigen-. flemish onze Heistse Klakkertjes heeft uitgenodigd liever dan de Kortrijkse Volendammers die al
sedert jaren onze eigen aard in een Amerikaanse filmreportage voorstaan ! Maar nu is 't al Tyrol en Oberbeieren dat de klok slaat. Dank zij de vloed van toerisme
beleven wij een machtig import van folklore uit die lieve
bergstreken, een invasie van tyrolerij in kostuum, muziek en
volkskunst in hout en steen. Dat is allemaal zeer mooi als
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en zin voor humor behandelt. Doch Oberbeieren maakt
Vlaamse leeuwenharten week, het bedwelmt als de Lorelei.
Zelfs onze architecten bezwijken voor de charme van het
« Madchen aus der Fremde » en koketteren in gewijde zowel als in profane kring met de flatteuze barok en neo-barok
van het Zwarte Woud en de blauwe Donau. Ook onze
kunstnijverheden gaan flirten over de Rijn meer dan betaamt.
En hebben we al geen landsknechttrommels en vendelzwaaiers
genoeg, als dat toch maar blote parade moet zijn, die niets
meer van ons aloude kloeke schuttersleven in de rug heeft ? Een
goede retraite is nodig om Oberbeieren af te schudden als
een verzoeking en zich te bezinnen op eigen waarden en
»
eigen tijd
N. v. d. R. — Als document hier gaarne medegedeeld. Biekorf is geen predikant, mode komt en mode gaat zonder
preken. En hij leest ook de verheugende tekens aan de
wand. De jongste Bruegel-feesten te Eernegem en te Wingene, hoewel niet specifiek Westvlaams, wijzen toch met
succes de goede weg naar een gezondmaking van onze
volksfeesten. En onze correspondent vergeet het onvolprezen
Kattefeest van Ieper dat onze folklore in 1955 aanzienlijk heeft
verrijkt zonder ook maar voor een cent aan « Oberbeieren
te ontlenen. B.
EEN VLAAMSE EDELSMID IN BRETAGNE.

Een zekere Mathieu-Francois Oudoore, geboren te Poperinge in 1730, was « compagnon » van het gild der edelsmeden te Saint-Malo ; hij huwde er Thérèse-Vincente de SaintVerguet, dochter van Robert, meester-goudsmid. Zij hadden
vier kinderen, waarvan een zijn vader als meester-goudsmid
heeft opgevolgd. Mathieu-Francois Oudoore, die in 1793 overleed te Saint-Malo in de rue de la Vieille-Boulangerie, was
achtereenvolgens « prévót des orfèvres » in 1775 en 1778 en
« garde-poincons » in 1781. Zijn weduwe zette het bedrijf
voort en verschijnt in 1796 als « marchande orfèvre en détail»;
zij schijnt geen eigen stempel te hebben gehad.

De zoon-goudsmid met name Mathieu Térèse-Fran c ois Jean,
was geboren in 1764 en verschijnt als leerling bij zijn vader
te Saint-Malo in 1777. In het jaar vii (1799) komt zijn naam
voor de eerste maal voor op de patentrol ; hij zal dan het
bedrijf van de moeder hebben overgenomen.
Dit alles volgens het pas verschenen werk van P. M. AUZAIS,
L'Orfèvrerie religieuse bretonne, Paris, Picard, 1955; p. 77. D.N.H.
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Haar haam was eigenlijk Rosalia Kimpe. doch in de om ..
gang noemde men haar nooit anders dan « Met je Craeye ~.
bij zoverre dat die naam in grote letters op haar doodsantje
staat. Zij was «Craeye ~ heel eenvoudig omdat haar man
« Vancraeynest» was. En Metje ? Haar doodsantje geeft daar..
over al de gewenste uitleg. Het luidt als volgt:
c Zij wierd geboren te Moere den 19 Januari 1814 en trad
den 27 April 1836 in den echt met PIETER VANCRAEYNEST,
die haar. na 48 jaren gelukkig huwelijk. als Burgemeester van
Moere. naar de eeuwigheid voorging den 10 April 1884. Van
den Heere gezegend mocht zij dagelijks hare liefde en hare
bede wijden aan 21 kinders, 10 schoonkinders. 57 kleinkinder8,
28 schoonkleinkinders. 106 achterkleinkindere. 3 achterklein ..
schoonkinders en 3 achter-achterkleinkinders. 228 nazaten I...
Ook verdroeg zij. met oog en hert tot God gericht, de smerten eener pijnlijke hertziekte. de langzame uitputting der
laatste levenskrach ten en stÎerf op haat Geboortedorp den
30 Oogst 1911 in den gezegenden ouderdom van 97 jaren
7 maanden en 11 dagen. ~
Voor de liefhebbers van stamgeschiedenis heeft Metje een
flink stuk werk op het getouwe gezet I J . G.
FAMILIE VANDEN BERGHE UIT INGELMUNSTER.

Op de vraag betreffende Maria van den Berghe, abdis van
St. Godelieve, in Biekorf 1955, 192, kan ik het volgende uittreksel mededelen uit een stamboom van deze familie die in
mijn bezit is.
« Jol' Jan vanden Berghe fs Cornelis. heere van Anseahem.
hoochpointer van de Casselrije van Corterick. troude Joe
Isabeau van Caloen fa J o" Frans, waarvan 5 kinderen :
1. D. Marie van den Berghe. fa Jan, abdesse tot Nonnenbossche bij Ghendt ;
2. D. Elisabeth van den Berghe, fa Jor Jan, abdesse tot Groe..
ninghe tot Corterick ;
3. D. Adriane vanden Berghe. fa JOf Jan, abdesse tot Groenenbrille bij Ghendt ;
4. D. Laurent vanden Berghe, fs JOf Jan, abt tot Duune tot
Brugge, anno 1600;
5. Jol' Cornelis vanden Berghe, fs JOf Jan, heere van Anseghem, hoochbailliu van Roesselaere, troude Joe] oanne Biese »
Deze genealogie is uit de 17e eeuw, de laatste datum die
er in voorkomt is 1645. Het is echter geen origineel maar
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St. Godelieve werd en kwam uit de Nieuwenbosch. In mijn
genealogie komt geen andere Maria abdis van St. Godelieve
voor, doch er waren alsdan, zoals tegenwoordig nog, een
groot aantal familiën vanden Berghe. De vanden Berghe's
van mijn genealogie droegen een keper en drie schelpen.
Gailliard (Bruges et le Franc I, 329) geeft de genealogie van
de vanden Berghe's met « een schuinkruis van keel met vijf
ringen van zilver. » En verder, blz. 337, vermeldt hij Marie,
7e abdis van St. Godelieve, als dochter van Louis vanden
Berghe en Clémence de Calonne. Is dit juist, dan heeft deze
Marie geen betrekking met de vanden Berghe's van mijn genealogie, tenzij door haar moeder, Clémence de Calonne of
van Caloen, een volle nicht van lsabeau. »
Baron J. v. C.
VADERLANDSE VERZEN VAN P. J. DE BORCHGRAVE.
1790-1810
De gevierde dichter van Wakken (t 1819) verdient wel een
bijzondere vermelding om de vroege nationale klanken die
in zijn verzen opduiken.
In 1790, het jaar van de Brabantse Omwenteling, dicht hij
een « Ode aen de Vryheyd » : de vrijheid van Belgenland is
aangebroken, zo juicht hij en laat zijn strofen zweven boven
de partijpolitiek, de Patriotten noemt hij niet ; hij ontwikkelt
echter een lyrische ontboezeming over de Vrijheid met Re-

publikeins Rome en Brutus als voorbeeld. En daar verschijnen, voor het eerst in onze Vlaamse poëzie, namen van
vrijheidshelden die eerst na 1830 zullen doorbreken. Hij zingt :
«.,
Nieuwe helden ryzen op :
Breydel, Koninck, Artevelde
Morzlen 't jok dat burgren knelde ;
Doch, trots hun bloed, stygt nog de Tyranny haer kop. »

Hoewel staatsambtenaar bleef De Borchgrave, ook in de
Franse Tijd, getrouw aan de Vlaamse taal- en letterkunde.
In 1810 nam hij deel aan de Kampstrijd door het TaalDicht- en Toneelkundig Genootschap van Aalst uitgeschreven
en werd er met de l e gouden ereprijs bekroond. Het onderwerp was Bespiegeling over de Belgen ; in de Tweede Zang
verschijnt een strofe waarin, voor de eerste maal in onze
letterkundige geschiedenis, een Vlaams dichter de Slag van
Groeninghe een plaats gunt in de « galerij van de grote daden der Belgen ». Deze strofe luidt als volgt :
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o Broeders I toen uw vuist de vierpaarduizend Spooren
Op Groening's veld, ontrukte aan Frankryk 's ruitery:
- Onsterflyk is die dag: uw Vaderland wierd vry !

De aangehaalde verzen komen voor in zijn verzamelde
Gedichten, uitgegeven te Gent in 1861. blz. 68 en 225.
Met deze klanken over 1302 staat de vrijheidsgezinde De
Borchgrave alleen. Zijn Oostvlaamse tijdgenoot Peter Jan
Robyn (t 1823) heeft in zijn episch gedicht De Belgen (1807)
geen woord over J 302. En de gevierde Kortrijkse dichter
Jan Baptist I-Iofman (1758- 1835) bezingt de Veldslag bij de
11aven van Nieuwpoort door prins Maurits (1829) en de Gerechtigheidsliefde van Karel de Stoute (1834), doch in zijn
uitgebreid dichtwerk zoekt men te vergeefs één enkele regel
over de roemrijke slag bij zijn eigen stad Kortrijk. Hofman
heeft de eer van « eerste zanger van de Sporenslag :t overgelaten aan de schoolmeester van de naburige gemeente
Deerlijk, Pieter Jan Renier (8iekorf 1954, 169 176). Deze
laatste was reeds geïnspireerd door de locale J aerboeken
(1814) van Goethals-Vercruysse. De Borchgrave is de eerste
die Groeninghe en Artevelde heeft opgeroepen als grote
namen in de strijd voor burgerlijke en nationale vrijheid.
Men schreef 1790 en dat jaar geeft de volle betekenis aan
de versregels van de dichter van Wakken.
A. V.
MAURITS VAN COPPENOLLE.

In

Memoriam.

-

Een

van

onze

goede medewerkers is heengegaan in de bloei d er jaren, in zijn volle
werkkracht. Hij was een spil van onze Vlaamse volkskunde, een
gildeman in 't bloed c n zelf een band en verbindingsman die verstandhouding en samenwerking bevorderde. Wakkere pennehouder
over mensen en dingen, zoeker en zanter op het veld van onze volks.
gebruiken. Een der besten. Volkskundige met geest en hart, met
bart het eerst en het meest, immer bezorgd om de gang van de
dagen en de uitingsn van familie- en gezelschapsleven te tooien naar
eigen aard en overlevering. Rasechte boom in de Westvlaamse beogaard, wat zou daar nogal rijpen het volk ten goede? Zijn naam
zal lang een begrip blijven. Nu lone hem God om hetgeen hij mocht
voltooien en hetgeen een droom moest blijven.
B.
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In Herfstmaand, 't jaar 1955.

O. L. VROUW VAN MILANE TE ZWEVEGEM
Te Zwevegem staat een bekend kapelletje van O. L.
Vrouw van Milaan. Over de oorsprong van het heiligdom
en de devotie is zo goed als niets geweten. Het
oorspronkelijk kapelletje kan wel tot de jaren 1600
teruggaan. In 't begin van de jaren 1800 was het,
met de meegaande hofstede, eigendom van de
Bethune's te Kortrijk geworden. Zo is het te verklaren
dat Meester Jan Bethune, de grote voorvechter van
de neogotiek, het vervallen kapelletje in 1846-47 herbouwde. Het was zijn eerste bouwwerk. Dat is nu
honderd jaar geleden, en Meester Bethune's proefstuk « in de edele konste » is ook al erg in verval ;
een beetje melaats geworden, kwalijk onderhouden.
Of beter : verwaarloosd. Maar de devotie houdt stand.

Ik wil hier niet vertellen over de devotie tot O. L.
Vrouw van Milaan ; ik heb dat elders in 't lang en in
't breed uiteengedaan. Een legende vertelt dat twee
pelgrims, een uit Heestert en een uit int enigs,
het beeldje, dat nu te Zwevegem vereerd wordt, in
een bos bij de stad Milaan hadden gevonden. Toen
ze in Vlaanderen teruggekeerd waren en te Zwevegem,
op de plaats waar later de kapel zou gebouwd worden, van elkaar afscheid genomen hadden, konden
ze niet thuis geraken. Ze liepen verdoold, al waren
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ze met de streek best bekend ; ze kwamen tot
drie keer op de plaats van 't afscheid terug. Waaruit
ze besloten dat het beeldje ter plaats moest blijven
en vereerd worden. Wat dan ook gebeurde. (1)
Deze legende (2) vond al niet veel genade in de
ogen van de Westvlaamse taalkundigen in de tijd
van Gezelle, die mordicus de vermelding van de
stad Milaan wilden uitschakelen. Volgens hen was die

Kapel van 0. L. Vrouw van Milaan
Zwevegem

toponiem Milaan, of op z'n Westvlaams Milane, af
te leiden van de plaats waar de kapel gebouwd st9nd,
nl. in 't midden van de laan. Etymologisch is deze
1) Zie onze bijdrage in : Handelingen van 't Genootschap Société
d'Emulation te Brugge, 1927, blz. 5-28.
2) Nog een keer overgenomen in Pittem's Missieklok, Tijdschrift
van de Zusters van Maria te Pittem (1955, blz. 154) die ons de
twee clichés van de kapel en 't beeld in bruikleen afstonden ; waarover we ze van harte bedanken.
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verklaring verkeerd. Daarbij is de devotie tot O. L. V.
van Milaan een historische devotie, die wel verwijst
naar de stad Milaan, en een bijzonder ikonografisch
type. Ze is niet eigen aan Zwevegem. Men kan haar
nawijzen op honderden plaatsen, en zeker op een tiental plaatsen in West-Vlaanderen.
Ik zeg daar : ze verwijst naar een bijzonder ikonografisch type. Men zal dat menselijk willen verstaan.
O. L. V. van Milaan is Maria als Tempelmaagd, toen
ze nog als klein meisje, na de Presentatie, in de Tem.
pel woonde. Het oorspronkelijk beeld te Milaan zal
iets geweest zijn dat niet slecht gelijkt op onze
moderne voorstelling van O. L. V. van Lourdes. De
handen zijn op de borst samengevoegd ; daar is een
sluier die, op de voorkant, tot beneden neervalt.
Maar het hoofd is onbedekt, het weelderig haar valt
los op de schouders, en het is een zeer jong meisje,
een kind nog. Het kleed is blauw, met een bezaaisel
van gulden korenaren, en aan de halsopening en aan
de mouwen afgelijnd met een stralenornament. In de
zeer wijde diaspora van de devotie vindt men nabootsingen die haast scrupuleus al deze details navolgen ; andere waar een en ander is weggebleven. In SintJacobs te Brugge, waar 0. L. V. Presentatie of van
Milaan sedert de jaren 1400 de huiselijke Mariadevotie
is, heeft pastoor-deken Hodum, in 1953, een nieuw
beeldje laten maken, dat op Presentatiedag 1954 door
Mgr Desmedt plechtig werd gekroond. Het leunt heel
trouw aan bij de traditionele type ; maar het bezaaisel
met korenaren en het ornament aan hals en handen
is weggebleven. Ik ken voorbeelden waar de kleine
Tempelmaagd vervangen is door een gewone Moeder
Gods met het Kind, maar waar de ikonografische
kentekens, korenaren en stralen, zorgvuldig behouden
bleven. In de dom van Keulen wordt een « Madonna von
Mailand » vereerd, die een gewone Moeder Gods is.
Dat alles laat zich verklaren door latere vernieuwingen
van een vereerd beeld. Over de historische oorsprong
van de devotie had men wellicht geen gedacht meer :
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men stelde zich tevreden met enkele kenschetsende
details van het verwezen beeld over te nemen.
Te Zwevegem is het vereerde beeldje geen traditionele Milaan-type ; 't is een gewoon Moeder-Godsbeeld.
Of beter, en dat is het eigenaardige van het geval,
't is geen gewone Maria-met-het-kind, maar... een
beeldje van O. L. Vrouw van Foy.
Foy-bij-Dinant zal voor veel lezers geen onbekende naam
zijn. Er is een zeer gevolgde beevaart, en het kerkje, dat
vol kunstwerken steekt, is een bezoek overwaard. (1) In
1609 werd daar, bij 't vellen van een reuzeneik, een klein
Mariabteldje gevonden, dat vroeger op de boomstam gehecht was, maar, in de loop van de tijden, door de boomschors was overgroeid. Het beeldje werd eerst op een
andere eik gesteld, die op zijn beurt geveld werd, wanneer
men de huidige kapel bouwde. Het is een klein beeldje van
gebakken aarde of pijpaarde, dat uit een Utrechts atelier
stamt, waar in 't begin van 1400 veel beeldjes van dit soort
werden gefabriceerd, en waarvan een aantal voorbeelden en
gietvormen in het Museum te Utrecht bewaard zijn. (2)
Deze beeldjes — er zijn behalve Madonna's nog heiligenbeeldjes bij — staan alle op een eigenaardige zeskante voet,
waarvan de brede voor- en achterzijden met drie blindboogjes zijn versierd, en de smalle schuine kanten met een
boogje zijn opengewerkt.
De devotie tot 0. L. V. van Foy heeft, in de jaren 1600

en 1700, een grote verspreiding gekend, ook buiten onze
landgrenzen. In deze diaspora kunnen we onderscheiden :
1°) beeldjes die uit de « mirakuleuze » eik of eiken te Foy
werden gemaakt, en niet altijd een trouwe reproductie zijn
van het beeld te Foy ; 2°) beeldjes in gebakken aarde (uitzonderlijk van metaal), die een namaaksel zijn van dit te
Foy, en waarschijnlijk door de pelgrims als aandenken van
hun beevaart werden meegebracht. Het beeldje te Zwevegem is van deze laatste soort : van gebakken aarde, en een
reproductie van 't beeldje te Foy. De karakteristieke voet
is er, de houding en de drapering. Alleen is er een opval1) Over Foy bestaat een omvangrijke bibliografie. Men blijve bij
't jongste werk, Fries, Histoire de N. D. de Foy, Namur, Godenne,
1909.
2) Zie hierboven J. Destrée, La Vierge Miraculeuse de Foy-NotreDame, Namur, Wesmael-Charlier, 1904.
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te Foy
draagt een zware kroon, die hier ontbreekt. Het kan echter
dat, te Zwevegem, de hele bovenpartij een latere herstel-

lende afwijking in het bovengedeelte : het beeldje

ling is. Aileen een grondig onderzoek zou hier een antwoord

0. L. Vrouw van Milaan

0. L. Vrouw van Foy

Zwevegem

15e eeuw

kunnen brengen. Het zou wel de moeite lonen het beeldje,
dat, zoals de kapel, een in-staat-stelling meer dan nodig
heeft, eens voorzichtig onder handen te nemen.

Maar dit staat in elk geval vast : het beeld te Zwe.
vegem verwijst naar dit te Foy. ik durf nog niet te
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zeggen : dat de devotie te Zwevegem verwijst naar de
devotie te Foy, dat is heel iets anders ; en met deze
kleine aanwinst — de onloochenbare gelijkenis van de
beeldtype te Foy en te Zwevegem — worden een hele
reeks vraagpunten naar voren geschoven. Eerst is deze
beeldtype niet eigen aan Foy, maar een Utrechts fabrikaat, dat uiteraard op grote schaal verspreid werd ;
zodat het niet altijd te bewijzen is dat vereerde Mariabeeldjes, die door de Utrechtse ateliers waren uitgezonden, en om hun materiële gelijkenis later van tijd
in de Foy-kring werden betrokken, oorspronkelijk als
Foy - beeld vereerd warden. We kunnen te Zwevegem
voor zo'n geval staan. Maar het lijkt me meer waarschijnlijk, voortgaande op de titel van de kapel te
Zwevegem — 0. L. V. van Milaan — dat we hier niet
meer het .00rspronkelijk beeld bezitten. Dat oorspronkelijk beeld zal waarschijnlijk iets geweest zijn dat,
door de ikonografie, verwees naar het beroemde beeld
in de dom te Milaan, te loor ging, en vervangen
werd door een beevaartbeeldje van Foy. Alles duistere
punten, die door de geschiedschrijvers van Zwevegem
— Tanghe, Vandevenne en Bekaert — niet worden aangeraakt : ze vertellen de oude legende en weten niets
over het ontstaan van de kapel en de devotie. Kan
een « zoeker » van de streek ons hierover geen nader
bescheid brengen ? En tegelijk de belangstelling wekken
voor een eerbiedwaardig Westvlaams heiligdom ...dat

vergaat ?

M. ENGLISH

HEILIG SACRAMENT TEGEN BRAND. 1760.

In de parochiën van de dekenij Wervik werden, nog in de
volle 18e eeuw, de pastoors door de parochianen lastig gevallen om, in geval van brand, met het H. Sacrament ter
plaats te komen. De Vicarissen van het bisdom Doornik zonden op 7 Juni 1760 een brief aan de pastoor-deken Warlop te
Wervik om deze praktijk ten strengste te verbieden. (L. Slosse
Rond Kortrijk, 2016) .
Onder de dekenij Wervik lagen alsdan de parochiën Boesbeke, Komen, Geluvelt, Halewijn, Hollebeke, Houtem, Lauwe, Menen, Moorsele, Rekkem, Wervik en Wevelgem. E. N.
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HET ONTSTAAN VAN DE BANK DU JARDIN
TE BRUGGE
In de geschiedenis van de Westvlaamse Economie
der 19e eeuw neemt de Bank Du Jardin te Brugge een
zeer vooraanstaande plaats in.
Vooral sinds het verschijnen van het werk van dhr.
A. Maertens (1), dat uitvoerig de geschiedenis en de
gevolgen van de ondergang van deze Bank beschrijft,
is dit duidelijk geworden. De Bank hield op te bestaan
in 1874. Haar tragisch einde is nauwkeurig bekend.
Over het ontstaan van de Bank Du Jardin daarentegen is zeer weinig geweten. De Heer Maertens vond
dat er te Brugge in 1833 één bankinstelling bestond
— naar alle waarschijnlijkheid de Bank Du Jardin —
en dat Felix Du Jardin pas in 1841 voor het eerst
als « bankier » wordt betiteld.
Toen Felix Du Jardin in 1849 overleed, ontvingen
de klanten een gedrukte circulaire waarin er evenwel
te lezen stond « que la Maison continuera dans la
voie ou elle a marché depuis plus de cinquante ans ».
Men zou in dit geval inderdaad geneigd zijn te besluiten : « deze laatste bewering is nochtans tamelijk
overdreven, daar de stichter Felix Du Jardin, geboren
in 1789, in 1799 nog maar 10 jaar oud kon zijn ; publiciteit voor de Bank zal wel aan de grond van deze
overdrijving gelegen hebben » (2). We moeten integendeel toegeven dat het getuigenis der Du Jardin's
in 1849 niet overdreven is, en dat hun bankzaak haar
oorsprong vindt in een zekere traditie van financiële
verrichtingen, zelfs uit de 18 e eeuw. We merken daarbij dat er sprake is van « la Maison », en niet van
Felix alleen ; trouwens, de tijdgenoten van 1849 zal men
wel niet om de tuin hebben geleid met een leugen
van dertig jaar, indien het waar zou geweest zijn dat
de zaak maar dateert van rond 1830 ! !
1) Leven en Dood van een Bank in de )(Ix' Eeuw (Brugge,
1948), 181 blz.
2) a, w., p. 32 en vorige blzn.
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Brugge op Sint-Walburga, 18 September
1755. In 1784 trouwde hij op Sint-Salvators met Catharine Jacqueline Verhaghe, geboren in 1763 op SintSalvators. De familie moet muzikaal begaafd geweest
zijn : bij zijn huwelijk en zelfs nog later, wordt Jacques
Du Jardin vermeld als « hujus ecclessie phonascus »,
en zijn schoonbroer Dominicus Demey was muziekmeester van beroep (1816).
Zonder aanspraak op volledigheid te maken, vond en
wij minstens 8 kinderen : Jacques Guillaume (°1784),
Jeanne Catharine Francoise (1785), Isabelle Catharine
(1787), Charles Jacques (1788), Felix Guillaume (1789),
Catharine Thérèse Walburge (1791), Francois Joseph
(1794) en Thérèse Colette (1804), ingeschreven in de
doophoeken van Sint-Salvators- of Onze-Lieve -Vrouwparochie.
Jacques Du Jardin was wisselagent - makelaar van
beroep. Hij was het reeds v6 6r de inval van de Fransen.
De maire van Brugge lichtte op 2 floréal ix de prefect in over de toestand van de Beurs en het wisselagenten- en makelaarsberoep te Brugge. Uit dit merk
pport 1) vernemen wij dat er in vroegere
waardig rapport
jaren Beurs werd gehouden « sur la grand-place au
cóté droit de l'entrée principale du batiment de la
halle, dont it fait partie ; comme d'après la stagnation du commerce it paroit inutile de le tenir ouvert
a la disposition des negocians ; it sert en ce moment
de magasin ». Er waren 3 « agens de change-courtiers » : B.uno Drubbele, Dominique van Wymelbeke
en Jacques Da Jardin. Wegens de flauwe zaken werd
er geen waarborgsom voorgeschreven. De maire van
Brugge was van oordeel dat de wettelijke regeling
van het ambt van makelaar - wisselagent, die in het
vooruitzicht was gesteld, geen bijzondere verplichtingen mocht opleggen, omdat de toestand van handel
en nijverheid te Brugge verre van gunstig was.
geboren te

1) Rijksarch. Brugge, Frans Archief, nr. 2865.
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in : één te Brugge en één te Oostende. Oostende,
dat toen een druk handelscentrum was, kreeg maximaal
6 wisselagenten-makelaars toegewezen, in plaats van
de 8 die er tot dan toe functionneerden, met elk een
verplichte waarborgsom van 6.000 frs. Te Brugge mocht
het korps op drie leden blijven, maar er kwam een
verplichte waarborgsom bij van 2.000 frs.
Het decreet van 29 fructidor ix bevestigde Drubbele,
van Wymelbeke en Jacques Du Jardin in het ambt
van wisselagent-makelaar van de stad Brugge. De wettelijk verplichte instelling van een syndicale Kamer
voor de wisselagenten-makelaars te Brugge was gemakkelijk te doen : de wet voorzag meer bestuursplaatsen
dan het korps leden telde !
Het storten van de waarborgsom in de staatskas
verliep niet zonder protesten en moeilijkheden. Ook
Jacques Du Jardin vroeg aan de prefect uitstel van betaling of betaling in schijven. In zijn verzoekschrift,
dat hij ten dele namens zijn beide collega's indiende,
besluit hij : « c'est l'unique faveur que vous demande
le père d'une nombreuse famille » (26 vend. ix). Later
schrijft hij dat hij te zorgen heeft voor 7 kinderen. Hij
kreeg uitstel en de drie Brugse ambtenaren vervulden
stipt hun verplichtingen, in tegenstelling met de Oost
endse, waarvan er zelfs een paar definitief moesten
geschrapt worden (1).
Of de Brugse wisselagenten zich uitsluitend met
beursverrichtingen bezig hielden, betwijfelen wij. Dom.
van Wymelbeke bijvoorbeeld, was « gerant ou admir
nistrateur d'une société d'assurance » (2), die op dit
ogenblik de enige naamloze vennootschap was die te
Brugge bestond. Ook Du Jardin zal een zakenman geweest zijn ; later zien wij hem zelfs uitdrukkelijk en
alleen aangegeven als negociant (1816, 1820, 1822).
1) In 1812 was er maar 1 wisselagent meer te Oostende ;
ibid., nr. 2867.
2) ibid., nr. 2866.
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Op 14 prairial vt kreeg hij een paspoort « allant en
Hollande et la Frise pour ses affaires ». Zijn persoonsbeschrijving luidde als volgt : « Jacques Du Jardin, courtier, né a Bruges, environ quarante-trois ans ;
taille de 5 pieds 2 pouces, cheveux blonds, sourcils
idem, yeux gris, front ordinaire, nez aquilin, touche
moyenne, menton ordinaire, visage maigre. » (1)
Jacques Du Jardin heeft zich uit het wisselagentenen het makelaarsbedrijf teruggetrokken ten voordele
van zijn oudste zoon, Jacques Guillaume. In een brief
van de Minister van Binnenlandse Zaken aan de prefect, 2 December 1808, handelend over de splitsing
van het wisselagenten- en makelaarsambt in twee afzonderlijke beroepen (2), staat achteraan te lezen :
« Quant au remplacement du Sr. Dujardin, agent de
change-courtier a Bruges, j'en fais l'objet d'un rapport
particulier à sa Majesté, dont je vous ferai connoitre
la décision aussi tot quelle me sera parvenue » (3).
Sindsdien zien wij Jacques Du Jardin sr. verder alleen ingeschreven als negociant (1816, 1820, 1822).
Als dusdanig was hij in de loop van 1812 vierde
plaatsvervangend lid van de koophandelsrechtbank te
Brugge (4) ; later werd hij nog lid van de gemeenteraad van de stad Brugge (1820, 1826) en lid van de
Provinciale Staten van West-Vlaanderen (1826). Hij
overleed als rentenier te Brugge op 29 Augustus 1826.
Zijn vrouw was overleden te Brugge sinds 1824.
Zijn kinderen namen eveneens, en zelfs nog meer,
een plaats in bij de hogere stadsburgerij uit de tijd.
Zijn oudste zoon Jacques Guillaume vinden wij, na
het ontslag van zijn vader, vermeld als « wissel en
1) Ibid., nr. 1158.
2) Ingevolge het keizerlijk decreet van 5. 10. 1808 ; het werd
niet zonder protesten doorgevoerd.
3) Ibid., nr. 2866,
4) De rechtbank van Koophandel telde 1 Voorzitter (J. de
Hollander), 4 leden en 4 plaatsvervangers. De bekendste
kooplieden, die ook in de Handelskamer zetelden, waren er
lid van ; Ibid., nr. 2867.
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twaalf jaar jongere Julie Eugenie De Vaux, dochter van
dokter Joseph De Vaux-Van Vyve. Ze had een broer,
Charles, Provinciaal griffier van West-Vlaanderen, en be
hoorde tot de familie van de bekende politicus Paul
De Vaux, lid van het Nationaal Congres in 1830 (1).
Jacques had een dochter Julie (°1818), die de echtgenote werd van Jules Boyaval, de latere Burgemeester
van Brugge en liberaal senator, die zelf een zoon was
van Boyaval-Holvoet, Directeur van de Directe Be lastingen, Kadaster, Douanen en Accijnzen in de Provincie.
In 1829 gaf Jacques Du Jardin, bij het huwelijk van
zijn zuster Thérèse, als beroep op : bankier. Bankier
en wisselagent zijn twee beroepen die een beetje familie zijn van mekaar. Het is de eerste maal dat wij
een Du Jardin zo zijn beroep zien opgeven. Meteen
mogen wij dus zeggen dat de Bank Du Jardin al bestond in de Hollandse Tijd en dat Felix Du Jardin
niet de stichter is, want in dezelfde akte staat ook hij
vermeld, maar met de benaming « negociant ».
Jacques Du Jardin schijnt niet lang bankier te zijn
gebleven ; in 1845 vinden wij hem als « propriétaire,
échevin de la ville et conseiller provincial ». Weeral
typisch : hij was schepen van Financiën !
Wij mogen onderstellen dat de beginnende bankonderneming intussen overgenomen werd door Felix,
in wiens familie ze zou blijven tot het einde. Felix
Du Jardin vonden wij in het begin inderdaad alleen
als negociant (1816, 1822, 1829). In 1841 staat hij voor
het eerst als bankier aangegeven (2). De overgang der
bankzaak is dus klaar te volgen van Jacques naar
Felix Du Jardin.
De andere kinderen Du Jardin, waren onder andere :
1) Dokter De Vaux (t Brugge 1804), gehuwd met Isabelle
van Vyve, was van dezelfde De Vaux's als Paul De Vaux,
die de zoon was van Jacques De Vaux, advokaat en Lid
van de Wetgevende Kamers, en Isabelle de Brauwer.
2) a. w., p. 29.
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De Clercq, negociant te Brugge, maar die twee broers
rechter had : Jean, onderzoeksrechter te Kortrijk en
Adrien, vrederechter te Brugge ; Catharine Du Jardin,
die huwde met Bernard Corn. Devers, pleitbezorger
bij de rechtbank van Brugge ; Thérèse, die trouwde
met Louis Jos. de Ridder, zoon van de vrederechter
van Oostende, advokaat, die later griffier werd van
de Brugse Koophandelsrechtbank, volksvertegenwoordiger voor Brugge en Voorzitter van de Burgerlijke
Godshuizen der Stad. En dan eindelijk Felix Guillaume
Du Jardin, die in 1816 in het huwelijk trad met FranCoise Barbe Sabot, geboren te Brugge in 1796, dochter van Joseph, negociant, en Barbara de Wille. Ze
behoorde tot een familie van kooplieden. Felix Guillaume, zijn gezin en de rol die hij te Brugge speelde,
zijn genoegzaam bekend door de uitstekende studie
van dhr. A. Maertens.
Dat de zaak aanvankelijk een echte familieonderneming was, kan men reeds afleiden uit de ontwikkeling bij het begin. Dit zou zo blijven. Bovenstaande
kleine familieschets verklaart ook de hartelijke betrekkingen die er bestonden tussen Paul De Vaux en Felix
Du Jardin, die als voorzitter van de « Cercle de l'Industrie et du Commerce » zijn verre aangetrouwde
kozijn in het parlement hielp behouden (1). Dat Felix
Du Jardin de voor zijn Bank zo gunstig gelegen oude
abdij van den Eekhoute ter Garenmarkt kon afkopen
van Louis de Ridder, is weer door familiebetrekkingen te verklaren, want de Ridder was zijn schoonbroer
en steunde de Bank zelfs nog in 1874.
Tot besluit kunnen wij dus zeggen dat de Bank Du
Jardin ontstond uit het 18e-eeuwse makelaars- en wisselbedrijf van Jacques Du Jardin sr., verder aan Jacques
Du Jardin jr. overgegeven. Jacques jr. verschijnt voor
het eerst in 1829 als bankier. De beginnende Bank be1) a.

w., pp. 24, 127.

- 237landde ten slotte bij F elix en diens kinderen. Daar..
naast waren de Ou Jardin's negociant, en het is pas
F elix die de gemengde beroepsbedrijvigheid op de
achtergrond zou plaatsen ten voordele van zijn Bank,
omdat deze zulke grote uitbreiding had genomen.
Dat een Bank ontstond uit een handelszaak is voor
die tijd niet ongewoon. Hier ontstond echter een Bank
uit een wissel.. en makelaarsbedrijf én een nijverheids..
en handelsonderneming, dit alles, van in het begin
reeds, geruggesteund door een massa leden der ho..
gere burgerij uit die tijd, die door haar standing en
relaties de Bank een groot aanzien en een ruim open..
baar vertrouwen zal hebben gegeven (1). Dat de Ou
Jardin's zo gauw een hoge vlucht namen met hun
financiële onderneming, lijkt ons vooral de vrucht te
zijn geweest van hun ervaring, gelegen in een sterke
traditie van mannen die van over ouds met finan ..
ciële manipulaties, omwisselingen, beleggingen en geld..
kwesties vertrouwd waren, «depuis plus de cinquante
ans »,
L. VAN ACKER
BERIJMDE WIJSHEID VAN BIEMELKERS.

De pikke in 't koren,
den honingoogst geboren.

Honingoogst : tijdstip van roven. oogsten of slingeren.
Schapen, duiven en biên
zoeken de kost bij andere Ïiên.
A. B. Stavele
REGEL VOOR DE VITAMINEN. - Wilt gij weten in welke
maanden men de kinderen vitaminen moet geven om te ver ..
kloeken? Al de maanden waar de letter R in voorkomt.
A. B. Stavele

Heeft een zwijn een beentje in de kele ?
Gaat daaromme naar de peerdemeester niet. Doen
braken met een vort ei. Bekegem.
G. P. B.
ZWIJNEREMEDIE. -

'n

1) Moest men er alle aanverwanten bijnemen, dan zou men
vaststellen dat de Du Jardin' s haast heel de hogere burgerij
van Brugge in haar gezichtsveld hadden en zelfs daarbuiten,
zoals bvb. J. Khnopff. raadsheer bij het Hof van Cassatie te
Brussel. enz.
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TELLINGEN VAN HET « KATJE AAN DE ZEE

»

Toen ik er naar vroeg, naar dat « Katje aan de zee »,
kenden ze allemaal heel goed het begin, uitgenomen
mijn Tieltse bron (variante D ; een Brugse vrouw van
Tieltse herkomst), die met de laatste verzen aanving.
Doch allen verzeilden weldra in een of ander tel.
rijmpje of een bekend kinderrefreintje als slot.
De verschillende opnamen heb ik vergeleken met de
genummerde « telling » door Lootens en Feys (= LF)
opgetekend (Chants populaires flamands, 276-81 ; Brugge
1878). Hoewel er hier en daar een lichte afwijking is in
het vers, heb ik toch de nummers van LF behouden.
Onze varianten zijn de volgende :
A : St. Andries-Jabbeke. (Reeds medegedeeld in Biekorf
1951, 160-161. Opgetekend van E. De Visch uit St.
Andries, die het geleerd had van haar grootmoeder,
Anna Grauwet uit J abbeke. — Bij vergissing heb ik
het daar medegedeeld als variante van Sijsele).
B : Sijsele.
C : Damme-Oostkerke.
D : Tielt.
E : Male (St-Kruis)
F : Gistel.
G : Sijsele.
B (Sijsele) geeft nogal trouw LF weer tot aan r. 83 ;
dan volgt een sprong naar r. 152, om een paar regels verder terug te keren naar 101.
A (Jabbeke) volgt LF tot 62 ; dan volgen enkele re.
gels uit het refrein « Heer Jesus heeft een hofken »
(vgl. Dit is een suyverlick boecxken, 142) ; het eindigt
op een kerstrijmpje.
C (Damme)blijft LF trouw tot aan r. 54 ; het slotrefreintje is een nog goed gekend kinderrijmpje uit het Brugse.
D (Tielt) geeft maar enkele versjes uit de telling
van 't Katje ; het verzeilt terstond in een andere tel.
ling, ook door LF (x, 288) opgenomen.
E (Male) : na r. 19 begint het bekende kinderrijmpje
van « Sint Pieters kave en de kwakkel ».
F (Gistel) geeft maar de 9 eerste regels op ; de an-

239 -dere rijmen kan ik niet thuiswijzen ; het slotrefrein is
weeral van de kwakkel.
G (Sijsele) is het kinderrijmpje van de kwakkel.
Treffend is dat regel 9 alleen in C (Damme) gaaf
gebleven is : « Over gezongen is mijn berouw ». Dit
laatste woord kent in onze opnamen de volgende va.
rianten : A birot, B pierot, E baron, F bimbabom.
M. CAFMEYER
A. Jabbeke. -- Biekorf 1951, 160-161.
Zegspersoon : Eugenie Pollet, 75 jaar oud, die het
gehoord heeft van haar moeder, Julie Vlaeminck, die het geleerd had in 't spellewerkschooltje van Trezetje Moulaert in
t dorp te Sijsele.

B. Sijsele.

—

'

D'er loopt een katje achter de zee
't Vangt een visje met zijn tee
Visje in de panne
Goe' bier in mijn kanne
5 Witte brood in iefvrouw moeders schoot
Koekeloere mijn hane is dood
Mijn hane met zeventien jongen
'k Heb er al over gezongen
Over gezongen is mijn pierot
10 Bij dage lopen de katjes wit
En bij nachte lopen ze zwart
Koppel, de koppel de goudsmid

Koppel de goudsmid met een ore
Schreem niet luide, mijn vrouwke zou 't horen
15 Z'eet zo geerne kropsala
Kropsala met veel olie en letter azijn
Dat zal t'avond slore zijn
Slore, slore mijn nichte
Ik zal bakken en gij zal zichten
20 Vrouw moetje zal 't keersje aansteken
Van boven aan de balke
Hangt vrouw moetje Kalke
Vrouw moetje Kalke wat doe' je daar
'k Verleze mijn boontjes, 'k 'n komme niet naar
25 'k Verlieze mijn boontjes in d'asschen
26 'k Zit er al achter te tasten
28 Oei ! joei, joei ! 'k verbrande mijn kleine vingerti
Oei 1 joei, joei ! hoe zeer doet dat
't Is een buile gelijk een gat
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't Zal een buile blijven
De klokke van zeventien ellen lang zal luiden
33 De klokke van de Dulle wie is er daar ?
41 Schuddebolle zei Bernard
Schuddeballe zei Gaapstok
Hij steekt zijn moeder met naalden dood
En zijn vader met spellen
Ze gingen te gare naar d'helle
46 Van d'helle naar het vagevier
52 Hutse klutse, bangelare
51 Den hemel gaat open en d'helle gaat toe
69 Ter meivaart uit, om riekende kruid
Te meiwaart uit om raze
Kieneke, kieneke Koekelaze
72 Kieneke, kieneke vette smul
74 't Heeft zijn moeders schorte met benen en stenen gevuld
75 Vrouw moeder heb ik wel gedaan
Ba neen je mijn kind g'hebt kwalijk gedaan
Ge moet al naar Ka Petrus gaan
Ka Petrus is gesloten
Pak de sloters en doe open
80 Moeder de sloters zijn gebroken
Zijn ze gebroken ge moet ze maar maken
Waarmee moet ik ze maken ?
83 Met brokken en met staken
Er zitten hier drie kinders klene
Er zitten hier drie kinders groot
Ze zitten op moeders rokske
152 En zij krijgen daar elk een slokske
153 Er sturt een slokske op Jezukes rokske
J ezuken gaat nooit van z in leven geen wit lijnwaden
rokske meer h'en
101 Ze gingen daarmee naar oude moeie
102 Oude moeie was bezig met vorte karoten te schrepen
103 En ze vroeg of ik wilde mee eten
104 'k Zei van neen maar ik meende van ja
96 'k Kapte de kooi zijn steert of
97 'k Kapte dat hij bloedde
105 'k Ging daarmee te kaaie gaan liggen
107 't Eerste schuitje die kwam gevaren
103 't Kwam van achter S. Niklaais dreveke
Een huizeke bedekt met een kegelke
Een huizeke bedekt met een kauwelblad
Waar dat er een arm zielke op zat

- 241Zielke waarom krijst gij alzo
Omdat ik noch lachen noch droevelijk zijn
Omdat ik moet naar d'helle varen
Op een schuit van kauwelblaren
Op een schuit van Sinte Maruut *
Op een rode marijne ,
Zegspersoon : Elza Velde van Oostkerke, 52
jaar oud. die het gel?erd heeft van een oud wijvetje. Djinaatie
Verhelst. in ' t armhuis van Damme.

C. Damme. -

5

10

14
17

20

25

30
32
38

D'r zat een katje achter de zee
't Vangt een visje met zijn teen
Visje in de panne
Goe' bier in de kanne
Witte brood in moeders schoot
Koekeloere mijn haantje is dood
Mijn haantje met zeventien jongen
'k Heb ze al over gezongen
Over gezongen is mijn berouw
De katjes lopen bij nachte grauw
Bij dage lopen ze wit
Draag ze naar Knoppen de goudsmid
Knoppen de goudsmid met zijn een ore
Roep niet te luide mijn wijvetje zou 't horen
Mijn wijvetje zou zeggen gij slichte slore
Slichte slore mijn nichte
Ik zal bakken en gij zal zichten
En kozijntje zal de keerse lichten
Boven op de balke
Daar zit Moetje Kalke
Moetje Kalke wat doe' je daar ~
'k Verleze mijn boontjes en komme niet naar
'k Verleze zin den asschen
'k Zit er achter te tasten
'k Zit hier in een singele
'k Verbrande mijn kleine vingere
Oei! joei ! joei 1 hoe zeer doet dat
't Is een buile gelijk een gat
Dat zal een buile blij ven
Tot dat 't klokje slaat vijve
'k 'n horen noch klokje noch schelletje
Neen we luwen niet anders of 't klokje van Sinte Ruwe

- * Schuit van Sinse Maruut : Zie Biekorf 1951, 275.
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40
41
43

Sin te Ruwe wie is er dood
Schuddebolleschaapzoo
Steek je moeder met naalden dood
En je vader met spellen
45 Loop er mee naar d'helle
Van d' helle naar het vagevier
Paternoster over de ziele
53 'k Wens dat de meeste dief van Brugge
54 G'hangen wierd aan een verdroogde kwispelare
En 't liedje is uit.
En de katte is de bruid
En den hond zal morgen trouwen
Met een paar bescheten mouwen
Kokkerul verkoopt zijn spekken
Aan tiene voor een cent
En hij laat de meisjes lekken
En de meisjes zijn kontent.
D. Tielt. - Zegspersoon : een zestigjarige vrouw. woonachtig te
Brugge. die het geleerd had van haar moeder, die het op
haar beurt geleerd had van haar moeder, A nna de Meyer
van Tuu.

133
134
135
137
138

J5 J
153
154

46
51

'k Zette mijn scheuteitje al onder de bank
'k Reed met de karre van Amsterdam naar Oranje
Er had een meisje op gezeten
Zijn rokje was niet veel versleten
Zijn rokje was niet vele vermoosd
't Lei zijn hoofd op Maria' s schoot
Maria he 'je niet een beetje hemels brood
Voor 'r Jezetje en Sint Jannetje
Die te gare speelden met een lammetje
Die te gare dansten op elk een blokske
En d' er viel een sloksje op Jezus roksje
Maar' t schreep het af met een lavoren stoksje
En Maria smeet het ten boomgaard op
En d' er kwam een zieltje en 't raapte 't op
Zieltje vanwaar kom je Î
'k Kom gedreven uit 't vagevier
D'helse poorten zijn opengevlogen
'r Vagevier is toegevlogen
0' r hangen daar vier turvertj es
Twee van Jezus handjes
Twee van Jezus voetjes
Hier een turf en daar een turf
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107 Waar gaan de boeren varen ?
108 Bachten Sinte Claren
109 Bachten Sint Aubins kapelle
Wie mag er daar dood zijn ?
Een lavoren manneke
Met een lavoren kanneke
Ze zetten dat kanneke in 't groene g(r)as
Waar dat er noch zonne noch mane was
Sinte Elisabeth doet 't zunnetje schinken
Dat mijn kinders naar schole gaan
Wie gaat ze leren ?
Onzen Lieven Here
Wie gaat ze slaan ?
Sint Sebastiaan
Wie gaat ze thuiswaarts zenden
Sinte Pieter met heel zijn bende
Sinte Pieter mag ik meegaan ?
De boomgaard, speelgaard
Iedere slag is welgekomen
Ze passeerden al een spelonke
Ze aten en ze dronken
En 't was van Onze Lieven Here dat ze spraken
Buus, buus, buus
Is Sinte Katriene niet thuus ?
Neen 't is mijnhere de biskop
Met zijn vergulden boek in zijn hand
Waar dat al de heilige messen in staan
D'heilige messen worden gezongen
D'r kwamen drie zieltjes van boven gevlogen
't Eerste kwam al lezen
't Tweede kwam al bidden
't Derde kwam al zingen
Zieltje waarom bidt je niet ?
Omda'k op Goê Vrijdag niet gevast 'n 'e(n)
Zieltje ga naar d'helle
Om een potje met selle
Naar d'helle 'n ga ik niet
Om een potje met selle 'n ga ik niet
Zieltje ga naar 't vagevier
Om een potje met vuile vier
Naar 't vagevier 'n ga ik niet
Om een potje met vuile vier 'n ga ik niet
Zieltje ga naar den hemel
Om een potje met zemel
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Om een potje met zemel ga ik wel
Dat zieltje ging op 't kerkhof gaan staan
't Zag daar drie blinkende sterren staan
D'eerste was de zunne
De tweede was de mane
De derde was 't graf
Waar Jezus in begraven was.
E. Male. --- Zegspersoon : Celine Verle van Male, 64 jaar
oud, die het geleerd heeft in hei spekken inkeltje van Rosa
Roets te Male in 't dorp.

D'er zit een katje aan de zee
't Vangt een visje met zijn tee
Visje in de panne
Goe biertje al in de kanne
5 Witte brood in moeders zijn schoot
Koekeloere mijn hane is dood
Een bane met zeventien jongen
'k Heb er al over gezongen
Over gezongen is mijne baron
10 Bij nachte loopt mijn katje zwart
Bij dage loopt het wit
Draag het naar de goudsmid
'k Pakke de goudsmid met zijn ore
14 Hij mag niet luide roepen of zijn vrouwtje zou 't horen
17 Ze zou het zeggen aan zijn nichte
18 Nichte, slichte ik zal bakken
19 En gij zal zichten
Tiereliere lood
't Is iemand dood
Waar gaan w' hem begraven
In Sinte Pieters kave
Waar gaan we de messe doen
In Sinte Pieters preekstoel
Wat gaan we eten
Spek met erreweten
Wat gaan we drinken
Bier met wijn
Dat zal kerremesse zijn
't Loopt daar een kwakkele
Met een vorten appele
Hij brak zijn beste been
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Heertjes met hun schone kleertjes
Vrouwtjes met hun wijde mouwtjes
De kwakkeltjes met hun schorte vul appeltjes
De witte kaas en de groene kaas
En de steert van een ganze
Zeven soldaten en een sergeant.

F.

Gistel.

Er liep een katje langs de zee
't Vangt een visje met zijn teen
Visje in de panne
Goe' bier in de kanne
5 Witte brood in moeders schoot
Koekeloere mijn haantje is dood
Mijn haantje met zeventien jongen
'k Heb er al over gezongen
9 Over gezongen is bimbabom
't Haantje vocht met kabeljauw
Kabeljauw die wachtte
't Wijvetje die daar krakte
't Mannetje die de vaandel droeg
't Wijvetje die de trommel sloeg
Klinke belle van wafelschelle
'k Zag daar een blauw peerd staan
Boer, boer hoevele voor je peerd

Je '(n) peerd is geen frank meer weerd
We reden daarmee naar Franken
Als we te Franken binnen kwamen
't Wuvetje vraagt er zovele voren
De katte kerent de botere
De vledermuis die vaagt het huis
De zwaluw droeg den asschen uit
'n Koste niet verre meer dragen
Van hier tot aan Belletjes wagen
Belletje en zijn wuveke
Ze schoten elk een duveke
't Ene was te mager en 't ander was te vet
Ze smeten het al in Belletje zijn nek
De kwikkel en de kwakkele
Ze vonden een vorten appel
Ze smeten daarmee de kerke om tweeën
Oei ! joei ! joei ! mijn beste been
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een schoolkind ; heeft het geleerd

van zijn Mitje te Sijsele.

Jantje moe' je geen beetje h'en
Neen 'k 'k moet zere naar schole gaan
'k 'n h'en geen kloefen om aan te doen
Doe vaders aan, doe moeders aan
Ze zijn al veel te groot
Steek er een bondje hooi in
'k 'n vind er geen
Pak het van de boer zijn wagen
De boer zou mij slaan
De boer pakt 'n dikke stok
En slaat op Jantjes roste kop
En Jantje pakt zijn linker poot
En slaat de meester dood
Waar gaan w' hem begraven
Op Sinte Pieters kave
Waar gaan we de messe doen
Op S' Pieters preekstoel
Er kwam daar een appele
Met een vorten appele
Je beet dien appel in tweeën
Maar hij had mijn beste been.

OPGRAVINGEN TE AARDENBURG.
Op 10 September eindigde te Aardenburg een opgravingskampagne die een drietal maanden geduurd heeft ; door de
Nederlandse Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek werden o. 1. v. de heer Jaap Ypey zoeksleuven gegraven ten zuiden van de S. Bavokerk. Het voornaamste doel
was zekerheid in te winnen nopens het romeinse castrum ;
sporen werden echter nog niet gevonden. Wel werd op een
diepte van ongeveer 2,50 m een laag van één meter dikte
aangetroffen waarin zich zeer veel romeins materiaal bevond:
talrijke stukken dakpannen, grijze en zwarte scherven van
kruiken en potten, terra sigillata, enkele stukken brons en glas.
Verder werd nog Badorfer (VII I -x eeuw) en Pingsdorfer IxxIl eeuw) aardewerk gevonden, evenals scherven van blauwgrijze Middeleeuwse keramiek ; ook uit latere tijd kwamen
nog talrijke scherven voor de dag. L. D.
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DE VISMARKT IN BRUGGE
Koningen en Keizers hebben hun naam gevlochten
in de « kleine geschiedenis » van de Brugse Vismarkt.
De « Vrije Vischcoopers » hadden eeuwenlang hun
standplaats op de noordzijde van de Grote Markt ;
hun kramen en stallen bezetten er de plaats waar
tegenwoordig de Koornmarkt — de Zaterdagse Graanbeurs — gehouden wordt. De Koornmarkt was oudtijds
op de Braamberg. Vismarkt en Koornmarkt verwisselden
van plaats in 1745, naar aanleiding van de plechtige
intrede van Koning Lodewijk xv van Frankrijk. De ma gistraat wilde voor deze gelegenheid de Grote Markt
vrij en schoon — en de Vischcoopers kregen bevel
« de markt behoorlick te suyveren ende voor den
tydt van het verblyf vanden Coninck alhier » met
kramen en stallen te verhuizen naar de afgelegen
Biskajersplaats.
De verplaatsing was zeker niet naar hun zin. Hun
privilegiën leerden dat hertog Karel hun voorzaten in
1469 de standplaats op de Markt had toegewezen, nadat zij een eeuw lang (vanaf 1350) op de Braamberg
hadden gestaan. Hun woordvoerder ter Camer was
Jonker Pieter Anchemant, proost van de Confrerie van
het Heilig Bloed, schepen van de stad en tresorier
van de « Vrye Vischcoopers ».
Nauwelijks had Louis-Quinze de stad verlaten, of
« die van den visschenambachte » namen hun aloude
plaats weer in. De verhuizing gebeurdeover nacht.
De magistraat stond, op de vroege morgen van 2
Augustus, voor het voldongen feit.
Het College wilde blijkbaar voorgoed de Markt ge-

zuiverd houden ; de resolutie laat horen dat het
Brugse publiek met de verplaatsing van de onwelriekende kramen instemde : « .... gheconsidereert — zo
luidt de motivering van de wetheren — dat het voor den
dienst van de Majesteyt ende van het publicq niet en
betaemt dat soo een schoone plaetse met deselve vischstallen causerende eenen grooten stanck ende vuylic-
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heydt soude belemmert blyven.... ; werdt gheresolveert
ter provisie ende sonder prejudicie van hun reght
ende van het voorder ondersoeck van de saecke, dat
hun vischstallen souden getransporteert ende ghestelt
worden opden Braembergh ofte Coorenmarkt. »
Jonker Anchemant, door de magistraat ontboden,
kon geen toestemming vanwege zijn Nering mededelen. De Vrije Vischcoopers beschouwden de resolutie
als een inbreuk op hun voorrechten ; zij onderwierpen
zich « ter provisie » en waren op 2 Augustus, tegen
zes uur 's avonds — de gestelde termijn — opgekraamd
naar de Braamberg, voorlopig en voorgoed, tot heden
ten dage.
De verdere geschiedenis van de Vismarkt is alleen
nog een stukje bouwgeschiedenis, waarmede toch nog
de naam van een Keizer verbonden is. Napoleon werd
gedurende zijn bezoek te Brugge in Mei 1810, door
de maire Baron de Croeser in de stad rondgeleid.
J. K. Verbrugge noteerde daarover het volgende in
zijn Gedenkweerdige Aenteekeningen (Oospr. handschrift blz. 152) :
Den 19. [Mei] heeft Zyne Majesteyt gezien de vismert,
en alzoo reeds door onzen Meijer, M. den baron de Croeser,
waren twee vischstallen gemaekt, in orduyn gezet en met
schaillen gedekt, 't welk eenen schoonen oogslag gaf op of
tegen de Brugge ; zoo vroeg de Keyzer aen den Meijer of
dit veel zoude gekost hebben, om alle die houtte-stallen in
orduyn te maeken gelijk deze twee : daerdoor te kennen gevende dat dit een ornement voor de stad zoude geweest
hebben. Hetwelk den meijer lanck hiernaer en op bequamen
tijt ten uijtvoer gebraght heeft. v

Baron de Croeser zou inderdaad nogmaals burgemeester worden, onder koning Willem, eer onze arduinen Vismarkt « style Empire » naar het plan van
Calloigne voltooid werd. Verbrugge noteerde (a. w.
blz. 390 en 394) de gedenkwaardige gebeurtenis :
Ontrent half september [ 18211 waren de schoone nieuwe
visch-stallen met schaillien in 't drooge.
4 De stallen op de visch mert met den eersten april [ 1822]
in gebruyk genomen van de vischwijfs, zijn zeer duer ver-
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pacht te konnen opbringen, »

In 1852 werden de planken van de stallen vervangen
door tafels in arduin van Ecaussines die er toe
bijdragen de lucht tussen de dorische zuiltjes reiner te
houden.
Meldenswaard is de betrekking van het geslacht Anchemant met « die van den visschenambachte. » J on
ker Pieter Anchemant, die in 1745 optrad als tresorier
van de Vischcoopers, was afstammeling van de Bourgondier Pierre Anchemant, raadsheer en secretaris
van prins Maximiliaan en van hertog Philips de Schone,
die zich in 1493 te Brugge kwam vestigen. Hij verkreeg er 27 December 1493, voor bewezen diensten,
het voorrecht van « Vrije Vischcooper ». Dit voorrecht,
erfelijk in zijn geslacht, bestond in een visstal op de
Brugse Markt die verpacht werd aan een « actieve »
viskoper en de Anchemant's een jaarlijks inkomen
van 10 pond groten heeft bezorgd tot de afschaffing
van het ambacht in 1793. A. V.
-- Brugge. Stadsarchief. Resolutiebouck 1744-45, f. 270 ;
274-75. Kronieken van Allaert en Buyck. Gedenkweerdige
Aenteekeningen van J. K. Verbrugge t, a. p.

TE
DE VISSERIJ
NIEUWPOORT
ten tijde van Maria-Theresia. 1770.
De visserij is de voornaamste nijverheid van deze plaats
zo getuigen de douaneofficieren van Nieuwpoort in hun rapport van 1770 gericht aan de Raad van Financiën (Algemeen
Rijksarchief te Brussel ; aangevuld met rapport van 1764).
De vissersvloot telt 23 sloepen — twee meer dan in 1764 —
waarvan enkele varen op haringvangst gedurende het seizoen.
De bemanning is 6 a 7 koppen per sloep : 4 volle mannen
met 2 of 3 jongens ; op haring vaart men met 8 man.
De sloepen worden gebouwd te Nieuwpoort, Brugge,
Baasrode en Oostende ; zij kosten gemiddeld 4000 florijn,
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mast, takelwerk, zeil en koorden meegerekend. De masten
komen uit de zaagmolens van Oostende ; zeildoek trekt
men ook uit Duinkerke, het touwwerk wordt te Nieuwpoort
vervaardigd met hennep uit het Land van Waas en wordt ook
ten dele aangekocht te Duinkerke. De vishaken trok men
uit Duinkerke en Calais, sedert een tiental jaren echter worden zij ter plaatse vervaardigd door twee fabrikanten die
elk een drietal gasten werk geven en draad uit Holland Gent
en Brugge verwerken ; zij voeren nu zelfs vishaken uit naar
Oostende en Blankenberge.
Nieuwpoort koopt zijn visnetten te Duinkerke en niet te
Brugge, waar ze veel duurder zijn ; men schat het verschil
op 1000 florijn per sloep, de Brugse netten zijn immers per
stuk 3 florijn en 10 stuivers duurder en zijn dan nog kleiner. Men breit ook netten te Nieuwpoort, doch op verre na
niet genoeg voor het belangrijke verbruik ; er zijn te weinig
breiers en deze moeten vooral werken aan de herstelling
van de netten die gescheurd uit zee terugkeren. Veel vrouwen en kinderen werken hieraan mede.
De vis wordt in het openbaar op de kaai verkocht (gemijnd) en wordt gekocht door vier erkende viskopers en
een aantal visrijders (chasse-marée) die hem naar het bin.

nenland brengen en ook uitvoeren naar Frankrijk, tot in
Parijs toe, met alle middelen van vervoer par barques,
voitures, chevaux et a dos
Een groot aantal personen — een vijftigtal — vinden hier
hun werk om de vis te verdragen van de kaai naar de
stallen, om hem te wassen en in de korven te pakken.

Niet alle vissers vinden werk te Nieuwpoort zelf ; sommige gaan zich elders verhuren voor de visvangst. Het rapport van 1764 geeft hier enkele bijzonderheden over de uitwijking gedurende het seizoen van de haringvangst. Dan
werken telkens 3 a 4 bemande sloepen van Nieuwpoort voor
rekening van Duinkerkse reders ; zij varen dan van Duinkerke uit. Het seizoen duurt 10 à 12 weken. Voor de sloep
wordt per seizoen 25 à 30 pond groten betaald ; de stuurman krijgt één Louis per week, de gewone man 10 a 11
florijn en de scheepsjongen naar avenant.
Het grijs zout uit Frankrijk en Cadix voor het pekelen
van de haring wordt te Duinkerke aangekocht en ook wel
over Oostende ingevoerd.
Het rapport van 1770 wijst ten slotte op een vermindering van het aantal vissers ten gevolge van het 4 slechte ^►
A. V,
jaar 1769.
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EEN LAATSTE ROSSEKOT TE OOSTKERKE
Nog vóór de windmolen opkwam werd het paard ingespannen om de graanmolen te doen draaien ; oude toponiemen, zoals Orsmale en Rosmalen, bevestigen dit.
Op vele van onze hofsteden vinden wij nog overblijfselen
van zulke rossekoten en dit bewijst dat deze paardemolens
of orsekoten in onze streek eertijds zeer talrijk waren.
Tot op het einde van de vorige eeuw waren er nog molenscherpers ; te Dudzele was het Van Holme en « Tjeppen
Kruise », en te Zuienkerke waren het « de Vriezens » die

Rossekot te Oostkerke bij Darame

met hun scherphamer rondgingen om de molenstenen te
scherpen. Deze bewerking gebeurde tweemaal per jaar.
Te Oostkerke nu, op de hofstede Claeys, bevond er zich
tot vóór enkele maanden een dergelijke molen, die in goede
staat verkeerde, maar ook deze heeft er nu moeten aan
geloven ; het eigenlijke molentuig, langs binnen het raderwerk en langs buiten de draaiboom, werd door liefdeloze
handen afgetakeld.
Laten we in Godsnaam de steen niet werpen naar onze
landbouwers ; zin voor traditie, heemliefde, waardering
voor het vakmanschap van onze voorouders, dit alles wordt
in een haai en een draai zo maar niet aangeleerd, vooral als
er van hogerhand niet de minste belangstelling bestaat.
Gelukkig is alles nog niet verloren op genoemde hoeve, het
eigenlijke kot staat er nog en doet dienst als garage ; het
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belangrijkste echter, raderwerk en stenen, ligt op een hoop
gesmeten in weer en wind te vergaan.
Spijtig genoeg hebben wij in West-Vlaanderen geen « Bokrijk ». Toch zou Bokrijk een laatste redplank kunnen worden,
want de overplaatsing van het Rossekot te Oostkerke dient
wel in overweging genomen te worden.
Het ware maar al te jammer moesten wij geen enkel van
die typische gebouwtjes voor het nageslacht bewaren.
A. MAHIEU

MENGELMAREN
DE LAATSTE NOVICE VAN TER DUINEN.
Josephus Webber, geboren te Kortrijk in 1773, stierf als
pastoor van Bossuit op 1 Maart 1839. Hij was de zoon van
de chirurgijn Richard Webber die afkomstig was van Tiverton (Engeland), zich uit het Anglicanisme bekeerd had en in
de St. Maartenskerk te Kortrijk op 29 Dec. 1783 begraven
werd.
Josephus Webber ging naar het priesterschap op langs be
nauwde wegen. « Hij lei tweemaal aan om trappist te worden », zegt Pastoor Slosse, zonder nadere bepaling. In elk

-

geval vertoefde hij enige tijd in de abdij Ter Duinen te
Brugge, hij was er op proeftijd aanvaard. Dat moet in de
laatste jaren van het klooster geweest zijn, in 1793-96 ;
Webber zou er dan de laatste postulant of novice geweest
zijn. Hij is er niet gebleven. Hij schijnt inderdaad een onrustige
religieuze natuur geweest te zijn. Hij belandde omstreeks
1797 te Rome, waar hij Paccanari leerde kennen en door de
stichter zelf in de Societas de Fide Jesu opgenomen werd.
Daar werkte Webber o. m. aan de annotatie van de sermoenen van Paccanari. Bij de versmelting van de gemelde Societas met de Société du S. C. de Jesus, ging Webber in 1799
over in de Société des Pères de la Foi. Is hij dan soms als

Pater van het Geloof in het Klein Seminarie te Roeselare
terecht gekomen ? De Congregatie van de Paters van het
Geloof werd in 1807 opgeheven en Webber heeft dan een
bediening gevonden in het bisdom Gent, eerst als onderpastoor te Waregem (1810), daarna in 1816 als pastoor te
Bossuit ; hij bediende dan tegelijk — althans enige tijd —
de onderpastorij van Moen. Hij was en bleef anticoncordatair
getint, een uitgesproken vijand van elke innovatie in de Kerk.
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Bossuit was een arme parochie. In zijn oude dag hoorde
men pastoor Webber meermaals zeggen : « Oh ware ik
monnik van Duynen geworden, nu zou ik genoegzaam hebben om de armen te helpen en om mijn kerk te versieren. »
Hij dacht daarbij natuurlijk aan de laatste monnik van Ter
Duinen, Nicolaas De Roover, de schatrijke erfgenaam van
het overblijvende kloostergoed, die te Brugge rentenierde
en er in 1833 als grote weldoener van kerkelijke inrichtingen
overleed.
Pastoor Webber behield tot het einde zijn trek naar
streng leven, naar rigorisme zelfs ; lange jaren vóór zijn
overlijden had hij zijn doodkist laten maken en mediteerde
er voor, alle dagen, in zijn pastorij.
— Volgens : Iwein van Vlaenderen in Den Vlaming, nr. 96
(21 Juni 1840) ; L. Slosse, Rond Kortrijk blz. 130-131. Zijn
er nog elders bijzonderheden over pastoor Webber bekend ?
A. V.
KLEMSKOORDE.
Het is bekend dat vanuit een groot aantal gemeenten in
West-Vlaanderen nog jaarlijks bedevaarders te voet naar
Halle trekken. Een van de belangrijkste kernen voor deze
tocht vindt men in de streek van Gits, Beveren-Roeselare,
Lichtervelde. (Zie hierover het onlangs verschenen boekje
van D. Tillo Van Biervliet, O. S. B. « Maria-Verering te
Gits », pp. 23-25). Onlangs waren wij te Lichtervelde te gast
bij een van die Hallebedevaarders die jaarlijks in de Pinksterdagen de verre voettocht meemaakt. Terwijl hij zo
smakelijk zat te vertellen, liet hij zich plots het woordje

« klemskoorde » ontvallen. Toen wij hem hierover om uitleg
vroegen, antwoordde hij lachend : « Ja, dat is een van de spreuken van onze voorzitter, Achiel Vanderper, een Lichterveldenaar. Als er onderweg al eens te lang gewacht wordt om
te bidden, dan roept Achiel : « Mannen, 't is tijd dat we
nog eens onze klemskoorde bovenhalen ». (Klemskoorde =
klimkoord, de koord die men om de voeten spant om gemakkelijk een boom op te klauteren ; de vriend Achiel bedoelt hier natuurlijk de paternoster).
KATRIENWIEL.
Niet ver van de « Kortekeer . te Beveren Roeselare staat
een kapel ter ere van Sint-Katarina. Zij wordt er vanzelfsprekend gediend tegen het Katrienewiel. Dagelijks komen er bedevaarders, die dan een litanie gaan halen in het winkeltje
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naast de kapel. Daar was het dat we vernamen dat men
« het Katrienewiel krijgt van de beesten ,. Wie kent nog
andere oorzaken van deze kwaal ?
STROPEN.
Op 6 koornmaand waren wij toevallig in de kerk van
Westrozebeke toen een huwelijksmis werd opgedragen. Na
de mis werd de bruiloftsstoet aan het kerkportaal « gestroopt ».
De misdienaars hanteerden daarvoor een lint met de Belgische driekleur waarop in gulden letters « Proficiat » te
lezen stond. Nadat het echtpaar gestroopt was, viel het lint
voor de volgende paren weg, wat niet belette dat ook zij
hun fooi moesten betalen.

W. GIRALDO

CLEERBESEM VAN BUSTELS.

In het testament van Jacob Planckaert, 11 Februari 1541
te Kortrijk overleden als kapelaan van de O. L. Vrouwkerk,
worden o. m. vermeld : « noch eenen speghele, eenen cam
ende eenen cleerbesem van bustels ghemaeckt. »
Mnl. bustel, borstel betekent : varkenshaar, zwijnshaar. Een
zwijnsharen kleerborstel verdiende in 1541 een uitdrukkelijke
vermelding en moet alsdan nog geen gewoon artikel geweest
zijn.
Cleerbesem blijft nog lange tijd de benaming van het voorwerp. In 1580 komt D e. Cleerbezem te Brugge voor als huisnaam in de Zouterstrate (Academiestraat). Ook te Gent is
er in de Lange Munt een huis « van hauds tyden ghenaempt
den Cleerbessem ». Zo wordt het vermeld in 1589 en blijft met
die naam bekend tot in de 18e eeuw ; eerst in 1730 verschijnt het als den Cleerbustel. (De Potter, Gent, 6, 142). Deze
taalkundige ontwikkeling moet samengaan met een weinig
bekende technische ontwikkeling van kleerbezem (uit heidekruid ?) tot zwijnsharen kleerborstel. A. V.
DE MACHT VAN DE PASTOORS.

't Is zestig jaar geleên en meer dat 't spookte op een
klein doeningje te Dudzele. 't Begon op zolder. Geruchte
van ratten, maar geen ratten te zien. Later was 't entwat
dat van de trap viel, 't plofte neer lijk een dode hond. Nog
een keer niet tt zien. Dan was 't in 't koeistal. De koe,
de mensjes hadden er maar één en 't was hun fortuine, de
koe stuikte één van haar horens af. Weken aan een stuk was
ze lijk razende. Natuurlijk werd de pastor geroepen, en hij
kwam. Hij belas huis en stal, en alles was gedaan.
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4 G'hebt chance, zei de pastor, dat 't op de kinders niet
gevallen is, dan had 't slechter geweest . Hij zei ook wie
dat 't was. Maar ze gaat hier niet meer binnenkomen »,
zei hij. En waarlijk dat vrouwmens kwam nooit meer over
de zulle en vroeger kwam ze pertank altijd achter boter en
melk en de kerremelk kreeg ze voor niet.
Het eigenaardigste was wel dat de pastor naar het doe.
ningje gekomen was zonder dat iemand uit het gebuurte hem
gezien had, al is 't dat klare dag was. Ge Weet toch wel
hoe dat dat gaat op de buiten, als entwie bezoek krijgt van
Pier, Jan of Klaai, g'heel de hoek weet het. Op het land
zien ze je van ver afkomen en in huis wordt j'afgeschoten
van achter de gordijne. Dat was vroeger alzo en dit is nog
alzo en bijzonderlijk als 't een pastor is.
Wij mogen dus besluiten dat het volk geloofde dat de
pastor als belezer en bezweerder de macht bezat om in
sommige gevallen zich zelf onzichtbaar te maken. A. M.

BRUGGE ONDER DE OORLOG 1914-1918.

Onder deze titel verscheen een monographie van de hand
van DR. JOS. DE SMET, conservator van het Rijksarchief te
Brugge ; uitgave bezorgd door de Brugse Gidsenbond (Brugge
1955 ; 120 blz. in 8° ; verkrijgbaar in de boekhandel = 50 fr.)
De feuilletons van dit werk (Brugsehe Courant, November
1954 — Maart 1955) kenden een ongewoon succes. De documentaire rijkdom van deze bladzijden is inderdaad zo groot
dat zij niet alleen voor de jongere generatie maar ook voor
de ouderen van dagen, die de « eerste oorlog » hebben beleefd, een ware ontginning en openbaring zijn. Het beeld
van het leven in de bezette stad is volledig, en de tekening
ervan kon alleen zo levensecht en sprekend zijn omdat de
auteur hier de omvang van zijn persoonlijke observatie en
de warmte van zijn eigen jeugdherinnering hun gang mocht
laten gaan. De overvloedige illustratie is een rijkdom op
zijn eigen en op de koop toe.
EEN WANDELING DOOR KORTRIJK.

Ter gelegenheid van de herstelling van het herenhuis
Ghellinck » in de Lange Steenstraat liet de tegenwoordige
eigenaar, N. V. De Kortrijksche Verzekering, een geïllustreerde
brochure samenstellen met een prachtige uitslaande gekleurde
plaat, reproductie van twee verluchte bladzijden uit het
Weeseryregister Ghellinck » (1688) van het Kortrijkse Stadsarchief. De tekst : 'n Kijkje in Kortrijk werd bezorgd door

-- 256 —

J. M. BERTEELE.

Een bondige en sympathieke beschrijving
van Kortrijkse merkwaardigheden die hier en daar wat stoort
door onnauwkeurigheid in datering, localisering en stijlbepaling. -- De brochure, waarvan ook een franse versie verscheen, is niet in de handel. B.
VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Familie vanden Berghe uit Ingelmunster. Om de belangrijke
gegevens boven (blz. 223) aan te vullen met een paar nota's.
Het staat vast dat Laurens vanden Berghe, abt van Ter
Duinen (1580-1606), en Elisabeth vanden Berghe, abdis van
Groeninghe (1584-1606), broer en zuster waren en kinderen van
Jor Jan vanden Berghe. Zie daarover Biekorf 1953, 175-178.
In de Nieuwenbosch O. Cist. bij Gent was er in 1567 een
J oncvrouwe Maria vanden Berghe, oud 23 jaar en geprofest
sedert 6 jaar. (Alg. Rijksarchief, Papiers d'Etat et de l'Audience, Reg. 903, f. 43.49 ; informatie van 22 Juli 1567). V.
De abdis van de Nieuwenbosch was in 1567-1603 Margareta
Biese ; een Maria vanden Berghe komt in de lijst der abdissen in mijn geschiedenis van de Nieuwenbosch niet voor.
G. CELIs
Familie Hobbema te Brugge. In 1744 verbleef te Brugge
een zekere Stephanus Hobbema als « vrije schoolmeester der
stadt I. en werd er door de stadsmagistraat, bij resolutie van
17 Oct. 1744, aanvaard als « gesworen translateur » na een
bekwaamheidsproef ; hij was « ervaren in d'engelsche, fransche,
ende vlaemsche taele ». Zijn naam wijst op Friese herkomst.
Zijn er voorzaten of nazaten van deze Hobbema te Brugge
bekend ? O. S.
KUNSTSCHILDER WOUTERMAERTENS — De Kortrijkse schilder
Edouard Woutermaertens (1819-1897) was een bekend « anima-

lier » : zijn specialiteit waren schapen in landschap of in
kooi. Hij was een rijk man en hij bezat een eigen kudde
schapen met herder. Dit waren zijn modellen en hij ging
dan ter plaatse schilderen. Dat moet in de jaren 18E0 ge-

weest zijn. Weet iemand iets meer over die schapenkudde
J. H.
en schapenhofstede van Woutermaertens ?
Opstel en Beheer :
A. VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge.
Postrekening : 2335.37
Abonnementsprijs : 100 fr.

Druk. A. Van Poelvoorde, Beenhouwersstraat, 35, Brugge

6iektirf
Dat is een leer- en leesblad voor
alle verstandige Vlamingen
WESTVLAAMS ARCHIEF
voor Geschiedenis, Oudheidkunde
en Folklore

Verschijnt maandelijks

56 ste jaar. 10..

In Zaaimaand, 't jaar 1955.

DE DIEDOLF'S IN DAMME
De geleerde Meyerus (i 1552), de Vader van onze
Vlaamse geschiedschrijving, toonde een zekere belangstelling voor naamkunde lang vóór de geboorte van
deze wetenschap. Zijn bekendste proeve van etymologie is deze van de naam « Vlaanderen ». Het verhaal
van de stichting van Damme door Hollandse dijkwerkers -- episode ontleend aan het Chronicon Comitum
Flandriae --- bood de annalist alweer een gelegenheid
om de traditionele etymologie van een familienaam
mede te delen.
Meyerus verhaalt, onder het jaar 1180, het aanleggen
van de dijk tussen Damme en Lammins Vliet (Sluis)
en de schenking van de eerste vrijheden aan de
Dammenaars door graaf Philips van de Elzas. Dan
volgt zijn taalkundige excursus (Annales Flandriae f.
53 ; uitg. Antwerpen 1561). De latijnse tekst luidt, in
vertaling, aldus :
« De Hollandse dijkwerkers — zo vertellen de Dammenaars — die door het bouwen van de dijk en het
keren van de zee Damme hebben gesticht, kregen
de bijnaam (familienaam) Diedolf. Diedolf's [door Meyerus gelatiniseerd als Didolphi ] betekent hetzelfde als :
« degene die dolven » ; zoals Marcus Diedo; f : «iemand
.
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die dolf ». De naam Diedolf heeft lang stand gehouden. » (1)
Meyerus geeft hier een volksetymologie weer die hij
rechtstreeks of onrechtstreeks van de Dammenaars
heeft gehoord. Hij heeft ze vernomen tussen 1538 en
zijn sterfjaar (1552) ; immers in de eerste redactie van
zijn geschiedwerk (Compendium f. 87 ; uitg. Neurenberg 1538) komt deze excursus niet voor.
De etymologie van « Diedolf », door Meyerus medegedeeld, is gebouwd op de locale uitspraak : « die dolf »;
de geleerde annalist heeft zich, op zijn taalkundig
oefentochtje, niet laten verontrusten door het praete
ritum van mnl. delven dat, in de literaire taal, meestal de flexie « dolf » vertoont.
Diedolf is — volgens de moderne taalwetenschap —
een wolf-naam, zoals Arnolf, Bertolf, Boedolf, Geldolf,
Sproncholf e. a. ; hij stemt overeen met « Theodulf »
(stam Diet).
Diedolf komt als familienaam voor te Assenede en
te Biervliet in de 15 e eeuw ; een Pieter Diedolf uit
Biervliet werd in 1419 poorter van Brugge. Een Walterus (Wouter) Diedolf is in 1418 als priester gehecht
aan de 0. L. Vrouwkerk te Brugge ; een akte van 1448
vermeldt hem als kanunnik van de St. Donaaskerk.
Tijd- en stadsgenoot van Meyerus was Meester Jan
Diedolf, een geestelijke (kanunnik van de 0. L. Vrouwkerk ?) Te Damme zelf werd in 1427 Cornelie Diedolf
geprofest als zuster van het St. Janshospitaal ; zij was
de dochter van — de toen reeds overleden — Jacob Diedolf ; haar moeder « joncvrauwe Tanne » schonk bij
akte van 12 November 1427, gezegeld door de schepenen van Damme, een cijnsrente aan het hospitaal. (2)
1) Hollandi fossores (sicut referunt Dammenses) qui aggere
facto et mari extruso Dammum condiderunt, Didolphi cognomen acceperunt. Didolphi enim sonat id quod, qui foderunt, ut Marcus Diedolf, i. qui fodit. Diedolforum cognomen
Longo perseveravit tempore ». Annales Flandriae, f. 53.
2) J . Lindemans. Vlaamse Persoonsnamen 27 (Turnhout
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treffende de stichting van Damme door Hollandse
dijkwerkers, in de jaren 1540 in het Zwin.. stadje vo ortleefde. Meyerus beschouwt de uitleg van «Diedolf »
in verband met« dijken delven» als voor de hand
liggend. Het moest nog eeuwen duren eer de taal . .
kunde van wolf.-namen zou spreken. De critische geest
van de geschiedschrijver komt echter tot uiting op zijn
eigen gebied, in het feit dat hij de vertelling van de
« hond van Damme» (Hontsdam) uit de middeleeuwse
kronieken als legendarisch beschouwt en in zijn Ànnales niet overneemt.
De Diedolf's worden ook vermeld door de minder
critische Despars (t 1597) in zijn bekende Cronijcke
van Vlaenderen (ed. De jonghe I 357). Despars weet
sommige Diedolf's met naam en toenaam te noemen;
hij schrijft: «De eerste die daer [te Damme] trege . .
ment van der stede hadden, waren Jan, Pieter en
Pauwels Diedolf, behoudende noch haerlieder toename
naer tvoornoemde delven, daer by dat zy eerst up
comm en waren; van dezen gheslachte hebben wy
in onzen tijden noch e erien Marck Diedolf ghekent.
twejcke alz o vele te zegghene is als : die eerst dolf».
Despars neemt hier zonder meer de etymologie van
lVI eyerus over; zijn IVlarck Diedolf zal wel dezelfde
persoon zijn als de IVlarcus Diedolf van Meyerus, hij
kan inderdaad een tijdgenoot van beide annalisten
geweest zijn. Uit weljee bronnen Despars zijn drie
Diedolf's geput heeft, jan, Pieter en Païlwels,« eerste
dyckers » en eerste stadregeerders van Damme, blijft
een raadsel.
Dat IVleyerus de overlevering betreffende de Diedolf's
heeft opgetekend te Damme zelf, en wel tussen 1538

1944). - (~illiodts. Invent. Arch. 8ruges 4, 407 ; 5. 286. Cart.
Ecole Bogarde I, 410. R. A. Parmentier. Poorterboeken 1. 60.
J. Opdedrinck. Sint-J anshospitaal te Damme 105.
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andere mededeling van de Annales, die nog niet voorkomt in de eerste redactie van 1538.
Onder het jaar 1210 stelt Meyerus het overlijden te
Damme van Walter Eywatere, een aanzienlijk en vermaard burger, een der stichters van de stad Damme.
« En tegenwoordig, zo schrijft Meyerus, is de grafzerk
van Walter Eywatere de oudste die de Dammenaars in
hun parochiekerk kunnen tonen. » (1) Uit deze tekst
blijkt dat Meyerus in de jaren 1538-52 de grafzerken
te Damme heeft nagegaan ; zijn mededeling over Walter Eywatere is aan het opschrift van de oudste — toen
nog bewaarde — zerk van de parochiekerk ontleend.
En voorzeker had onze onvermoeibare annalist grafzerken van de Diedolf's voor ogen waar hij schrijft
dat de familienaam Diedolf in Damme lang heeft stand
gehouden. A. VIAENE
NAAR HET PENSIONAAT TE TIELT. 1792.

Mijnheer en Joffrouw
Gelijk UE. mij verzoekt te weeten, par voerman Wontergem, de grootte van de maltrasse voor uwen zoon, ik hebbe
d'eere UE. te zeggen dat alle degeene die in mijne school
zijn, zommige twee ellen en half en andere dry ellen min
een quaert lang zijn, op de breedde van twee ellen min een
quaert : het is beter een vierendeel te lang als te kort ; dog
UE. zult hier twee koordekens vinden, het een zal de langde,
en het ander de breedde aanwijzen. Het onderbedde moet
dezelve grootte weezen.
In afwagting van het genoegen van UE. mondelinge
haest te zullen spreeken, ik hebbe d'eere met agtinge te zijn,
Mijnheer en Joffrouw,
UE. dw. dienaer P. D'haeyere
maitre de pension dans la ville de Thielt.
Deezen 17 Junij 1792.
[Adres op de buitenzijde :1 Mijnheer, Mijnheer de Larue,
tot Brugge.
Brugge Stadsarchief, Verzameling : Autografen, nr, 1380.

A. S.

1) « 1210. Moritur Dammi Walterus Eywatere, civis splendidus et insignis ex primis fere fondatoribus oppidi Dammensis. Nec habent hodie Dammenses sepulturam unam (quart'
quidem ostendere possunt) in sua ecclesia vetustiorem. s Annales Flandriae f. 64 v.
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DE VERBOUWINGEN VAN DE ABDIJKERK
VAN SINT~ANDRIES
Over de kerk van Sint-Andries bij Brugge verschenen enkele jaren geleden in Biekorf (1935) zeer degelijke aantekeningen van de hand van Z. E. H. M.
English. De onvermoeibare geschiedschrijver van de
gemeente Sint-Andries, Ridder St. d'Ydewalle, kwam
op het onderwerp terug in zijne Geschiedenis "Van de pa-

rochie Sint~Andries (1951).
Deze schrijvers hebben hun aandacht vooral aan de
parochiekerk geschonken. Immers de kerk van Sint..
Andries was een dubbelkerk ; de lange schipbeuk was
sedert 1241 in twee verdeeld: het voorste deel was aan
de parochiale dienst toegewezen, terwijl het koor aan
de monniken voorbehouden bleef. Over de lotgevallen
van de eigenlijke abdijkerk werden tot nu toe slechts
schaarse of verkeerde inlichtingen gepubliceerd. Ons inzicht is deze leemte aan te vullen.
Om de geschiedenis van de kloosterkerk te schetsen,
hebben wij bronnen kunnen gebruiken die tot nog toe onbekend waren ofonbenuttigd bleven. Het zijn de volgende.
1. De laatste hoofdstukken van de C~hronica monasierii Su
Andreae van de monnik Arnoud Goethals. Deze beroemde kroniek werd ten minste viermaal uitgegeven, ofwel in de oor-

spronkelijke (Latijnse) tekst, ofwel in een Franse vertaling (I),
maar telkens volgens een copie (hs. 443 van de Stadsbiblio .
theek van Brugge), die later bleek onvoltooid te zijn. Hs. 569
van dezelfde boekerij is de autograaf van Arnoud Goethals
en bevat een 28.. tal onuitgegeven bladzijden, die lopen over

de jaren 1509.. 1523.

2. Een Continuatic cronici monasierii S. Andieae over de jaren
1523·1659 bewaard in hs. 40 van de bibliotheek van de SintPieters.en-Paulusabdij te Dendermonde. Dit vervolg. opge ..
1) De « geschiedenis» van de Chronica S. Andreae en van
haar uitgaven heb ik in « Histoire dune chronique » (Les Cahiers de Sairit-André, 6, 1949, blz. 117- 122) en «Le chroniqueur Arnold Goethals» (ibid., blz. 174-179) behandeld. Deze
laatste bijdrage zou ik heden enigszins wijzigen : thans weten
we dat. in 1553, A. Goethals kartuizer was in Genadendaal :
zijn sterfdag, daarentegen. is tot nog toe onbekend gebleven_
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steld kort voor het overlijden van abt van den Zype, blijkt
het werk te zijn van Dom Jacobus Hureau, supprior der abdij (1).
3. Een levensbericht van abt Benedictus van den Berghe
(1659-1679) bewaard in een hs. van het Museum Bollandianum te Brussel (ms. 610). Dit voor ons onderwerp belangrijk
bericht bevat echter duistere passages. Een randnota in hs. 40
van Dendermonde komt ze gelukkig ophelderen, zoals verder
zal blijken.
I. De oudste toestand van de abdijkerk.

Wij weten niet hoe de monniken, na de verdeling
van 1241, hun halfkerk hebben ingericht. Door de kroniek van Goethals vernemen wij slechts dat er aan de
rechterkant van het koor (epistelkant) een 0. L. Vrouwaltaar was (3), en aan de linkerkant (evangeliekant) een
Sint-Andriesaltaar. Maar we bezitten nog de plattegrond van het gebouw, door de Engelse archeoloog
W. H. James Weale bewaard (4). Het koor van 1241 bezat
een halfcirkelvormige apsis met drie aangebouwde kapellen. Zeer waarschijnlijk waren de twee vermelde altaren hier aangebracht in de twee uiterste apsiskapellen, rechts en links van het koor.
Verder vermeldt nog de kroniek een Sint Pieters ,
een Sint-Wouters-, een Sint-Katharina- en een Sint Barbarakapel. Laatstgenoemde kapel werd later in een
-

-

1) Het handschrift van de Continuatio heb ik in 1952 ontdekt, bij gelegenheid van een tentoonstelling toegewijd aan
de geschiedenis van Sint-Andries. Ik hoop het binnen een niet
onafzienbare tijd te mogen uitgeven ; tevens zal het bewijs
van het auteurschap van Hureau geleverd worden.
2) Uitgegeven door F. Van de Putte en W. H. JamesWeale
in hun uitgaven van de kroniek van Goethals (uitg. Gent 1844,
blz. 189 ; uitg. Brugge 1868, blz. 192). Hs 610 van de Bollandisten is een korte geschiedenis van de Sint Andriesabdij
door een onbekend monnik, die de kronijk van Goethals en de
Continuatio van Hureau samenvat, en ze met een biografische
schets van Dom van den Berghe aanvult.
3) Het geval van het 0. L. Vrouwkapel heb ik in Notes
sur le culte marial à l'abbaye de Saint-André (Les Cahiers
de Saint-André, 11, 1954, blz. 182-187) behandeld.

4) Zie Biekorf. 41, 1935, blz. 74 n. 1 en 78.
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Sint-Michielskapel omgedoopt (1). Al deze « kapellen »
(capellae) waren niet slechts altaren of kapelanijen,
maar afzonderlijke gebouwen, want abt Pieter Maets,
zijn opvolger Joost Russaut, evenals de gebroeders Jan
en Antoon Losschaert, milde weldoeners van de abdij, verrijkten deze kapellen met brandvensters. De
juiste ligging van deze kapellen is mij niet bekend.
II. De verbouwingen onder abt van Steenburch.
Om t rent 1466 liet de jonge abt Jacob van Steenburch
(1453-1462) het romaanse (?) koor uit de Xlile eeuw,
dat hij te smal vond en te duister, slopen om een
nieuw koor op te trekken dat 25 voet langer was. Deze werken werden voltooid door zijn opvolger Pieter
Maets, die ook de Sint-Andrieskapel liet verbouwen :
« Onze abt Petrus, zegt de kroniek, liet de kapel van
onze patroon, de heilige Andreas, verlengen met ongeveer

6 voet vanaf het altaar ; het altaar zelf liet hij met
een houten gewelf overdekken ; daarenboven gaf hij
de kapel meer licht bij middel van twee nieuwe
vensters. »
Wat aan de ene kant van het koor, namelijk in
de Sint-Andrieskapel gebeurde, werd ook aan de
andere kant, in de vermelde O. L. Vrouwkapel verwezenlijkt. De kroniekschrijver zegt het niet uitdrukkelijk
maar hij weet te vertellen dat de abt een nieuw O.
L. Vrouwaltaar liet maken en met een retabel versieren. Het nieuw altaar was door de verbouwing van de
kapel nodig geworden. Het was ook om die reden
dat abt Russaut wat later in diezelfde kapel een glasraam liet aanbrengen.
Abt van Steenburch, de bouwer van het nieuwe
koor, overleed op 5 September 1462 ; zijn opvolger,
dom P. Maets (1462.1479) zou de werken van zijn voorganger voortzetten en tot een goed einde te brengen.
De kroniek beschrijft ook met welgevallen de « onverI) James Weale, Chronica monasterii S. Andreae, biz. 112,
155, 167.
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gankelijke monumenten » (immortalia monumenta) die deze
abt aan het nageslacht overliet : hij liet het koor overdekken en bevloeren, in de vijf nieuwe vensters liet
hij glasramen aanbrengen, en spaarde moeite noch
geld om het gestoelte, het hoogaltaar en het sacramentshuis op te richten.
In deze nogal bondige opsomming van kunstwerken
gewaagt Arnoud Goethals geen woord over het doksaai. Er was nochtans een « doxale » in de abdijkerk,
want dezelfde kroniekschrijver, in een onuitgegeven
hoofdstuk van zijn werk, sprekend over de herstellings•
Ve werken van abt Boudewijn Vilain (1509-1519),
vermeldt het opknappen
van het kruisbeeld en van
de beelden van 0. L.
Vrouw en van de apostel
S. Jan, die boven het
doksaal prijkten. (1) Dit
15e eeuws « doxale » was
dus van het type « triomfkruis ». Dezelfde Boudewijn Vilain liet nog het
ten j er€: 1777
houten hek (interstitium ligneum) herstellen, dat de 0. L. Vrouwkapel van de rest
van de kerk afsloot.
Deze laatste, tot nog toe onopgemerkte, bijzonderheden laten ons toe het algemeen binnenzicht van de
abdijkerk te reconstrueren.
Zoals overigens meestal het geval was in de kloosterkerken op het einde van de middeleeuwen, was het
koor van onze abdijkerk volledig afgesloten. Aan de
rechterkant, namelijk tussen het koor en het kloosterpand, was de 0. L. Vrouwkapel gelegen. Deze was
ook afgezonderd : zeer waarschijnlijk kwam haar houten
afsluiting op de rooilijn van het doksaal, zodat de

1) Notes sur le culte marial (Les Cahiers de Saint- André,
11, 1954, blz. 235),
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ruimte tussen het hek, het doksaal en de scheidingsmuur van 1241 er als een brede gang uitzag, die van
de trap van de slaapzaal vertrok om naar de Sint-An drieskapel te leiden.
Het plan dat we hier reproduceren, hoewel het
slechts van 1777 dagtekent, en bijgevolg de toestand
weergeeft van na de verbouwingen van abt van den
Berghe (zie verder), geeft een duidelijke voorstelling
van deze schikking. (1)
III. De herstellingen onder abt van de Weerde.
Te Aalst geboren uit zeer begoede ouders, gebruikte
dom van de Weerde zijn niet onbelangrijke inkomsten
om de gebouwen van zijn abdij op te knappen. Dit
zeer loffelijke opzet zou voor hem een bron van be
proevingen worden.
De zuidelijke koormuur, die uit het lood gezakt was,
werd afgebroken en herbouwd. De abt vernieuwde
eveneens de muur van de zijbeuk die boven het pand
oprees. (2) Het pand zelf wou hij met gedrukte bogen
overwelven, maar het gewelf stortte in en moest geheel herbouwd worden.
Dit was nu het begin van 'n hele reeks tegenslagen.
Het gewicht van het gewelf was noodlottig voor de
toren van de kerk, waarop het gedeeltelijk rustte : de
toren begon in zijn onderste delen te scheuren ; bij het
luiden van de klokken vielen telkens stenen af ; en
de rampzalige toestand van de toren bracht nu stoornissen teweeg in de vitale organen van de kerk.
Om de toren te redden verzaakte de abt aan zijn
1) Dat plan, in het bezit van Weledele Heer Ridder Stan.
d'Ydewalle, werd door hem afgetekend in zijn Geschiedenis
van de Parochie Sint Andries, blz. 297.
2) Zo interpreteren wij de nogal duistere passus van onze
Continuatio, waarvan hier de tekst : « Idem venerabilis abbas...
deformem satis murum australem ecclesie nostre destrui fecit, novumque edificavit ; idem et fecit de muro meridionali,
a medio ambitus usque ad graflus dormitorii, super quem
secundum murum fecit fieri fornicem plano schemate...
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hij zich node verplicht de toren af te breken, en dan
begon zijn lijdensweg. Het dak van de kerk moest
gedeeltelijk verwijderd worden ; de scheidingsmuur
van 1241, die waarschijnlijk tegen de toren rustte, stortte in (fundi/us dissipolus 'est) en moest vernieuwd worden; twee zuilen en vier halfzuilen in de zuidelijke
beuk moesten ook vervangen worden.
De Continuaiio schildert een somber tafereel van al de
ongemakken die de monnikken te verduren hadden:
geheel hun klooster, niet slechts het pand maar de
kapitelzaal, de refter, jazelfs de slaapzaal lagen vol stenen, balken en allerlei materiaal. Drie..v ier jaren lang
leefde men er in regen en tocht, te midden puin en stof.
Abt van de Weerde zijnerzijds was door de instorting van de toren en het verval van zijn abbatiale kerk
zodanig aangedaan, dat zijn gezondheid ernstig getroffen werd. Op 24 September 1553 kreeg hij een beroerte, die een volledige verlamming teweegbracht, en
het volgende jaar wendde hij zich tot Brussel om zijn
sub..prior, dom Gilbert Le Bleu, als coadjutor te vragen. Eindelijk, op 29 Mei 1555, legde hij zijn abtelijke
waardigheid neer en sleet nog een pijnlijk leven tot
11 September 1559 (1).
Zo werden de herstellingswerken door dom Gilbert
Le Bleu (1554.. 1578) voortgezet, namelijk in de SintAndrieskapel aan de noorderkant van het koor. Over
de aard van die werken ontbreken ons alle gegevens.
De verbouwing moet nochtans belangrijk geweest zijn,
aangezien de kapel, die door abt Maets (1462 ..1479)
werd gebouwd, voortaan aan dom Le Bleu zal toegeschreven worden. (2)

(Slot "olgt)

DOM NICOLAAS HUYGHEBAERT

I) Zijn grafzerk, in 1912 teruggevonden. wordt heden in
de nieuwe Sint Andriesabdij bewaard.
2) Dom Gilbert Le Bleu staat nog bekend als de bouwer
van de refugié in de Boeveriestraat; zie hierover mijn bijdrage Le Refuge de l'ancienne abbaye de Saint.. André (Les
Cahiers de Saint-André, 5, J948, blz. J J8· J 22).
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NIEUWE GEGEVENS

OVER « TER STREEP »

Wat was en waar lag « de Streep » ? Ziedaar een
vraag, die menig onderzoeker die zich voor de kuststreek interesseerde, heeft trachten op te lossen. Niettegenstaande de meningen soms ver uiteenliepen
schijnt het nochtans, dat men het er nu toch over
eens is dat « de Streep » een strook poldergrond is
in het westen door Westende begrensd en in het
oosten door Oostende. De vroegere benamingen,
Westende-ter-Streep en Oostende-ter-Streep, laten daaromtrent geen twijfel mogelijk. In vroegere tijden waren
er trouwens nog andere « ter Streep » dorpen : Mid delkerke-ter-Streep en Onze Lieve Vrouw-ter-Streep. Laatstgenoemd dorp verdween in 1334 van de kaart tijdens
een zware storm, die de Noordzeekust teisterde. In
de « Chronycke van Vlaenderen » lezen we dat in
november 1334 «.... in deze droevige onderwatering
het dorp Testreep bij Oostende is in den zeekuil gespoeld ». Het dorp werd echter wederopgebouwd op
een meer veilige plaats en kreeg rond 1560 de naam
van Mariakerke. Behalve deze « ter Streep » dorpen,
dus ten getalle van vier, moeten we nog Walravensyde,
het latere Raversyde, vermelden dat ook op de Streep
lag.
Indien men klaar heeft gezien in de lengte van de
Streep, dan is dit geenszins het geval voor wat de breedte
ervan betreft. Volgens hetgeen K. Loppens in 1932
schreef in zijn mooi werk « La région des dunes de
Calais à Knocke » zou de Streep een serie schon
ren zijn tussen Westende en Oostende, gelegen tussen de duinen en de zee, en beschermd door kleine
dijken. Hiermede kunnen wij, na ons bodemonderzoek (1) van de streek, echter niet meer instemmen.

1) Werk uitgevoerd onder dei auspiciën van het I. W. 0. N. L.
in het kader van de opname van de bodemkaart van België
door het Centrum voor Bodemkartering (Directeur : Prof.
Dr. R. Tavernier).
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Teneinde ons een klaar beeld te kunnen vormen
van wat de Streep vroeger was, moeten we de ontstaansgeschiedenis van dit gebied nagaan. In de streek
tussen Oostende en Westende vonden we polderafzettingen behorende tot de drie fasen van de Duinkerkiaanse transgressie, die reeds vroeger in Biekorf be schreven werden (zie de bijdragen van F. R. Moormann
en J. Ameryckx).
Het is de laatste fase, de zgn. Duinkerken III transgressie, die ons hier het meest interesseert, daar zij
het uiteindelijk beeld van dit landschap bepaalt. In de
10de eeuw had de zee een grote opening in de duinen
gebeukt nabij (het toen nog niet bestaande) Nieuwpoort. Er vormde zich daar een geweldige zeeinham,
het zgn. IJzerestuarium, van waaruit machtige kreken
diep het land indrongen. Een van deze kreken is de
IJzer. Een andere liep van uit de inham naar het
oosten om nabij Oostende te eindigen in een zgn.
« strandvlakte » ; de zee bereikte nl. bijna OostendeOudenburg waar zich een « strand » uitstrekte. Deze
kreek met talrijke zijtakken was nabij de inham 500 m
breed, vernauwde geleidelijk naar het oosten toe om
bij Oostende nog slechts een 50 m breed te zijn.
Na een nieuwe kleilaag te hebben afgezet, trad de
zee in de 1 1 de .-12 de eeuw in regressie. Men wierp
dijken op omheen het IJzerestuarium en heel het
vroeger overstroomde gebied werd aan de zee onttrokken. Het IJzerestuarium zelf zou geleidelijk aan
ingepolderd worden. De voormalige kreken hadden hun
oorspronkelijke diepte tijdens de opslibbing verloren,
maar vormden toch nog merkbare laagten in het landschap, die men trouwens ook nu nog kan waarnemen.
Terwijl het omliggende land droog lag en in gebruik
kon genomen worden, kunnen we ons goed voorstellen dat de « kreken » nog drassig lagen, ja zelfs onder
water stonden. En zo strekte zich toen een lange strook
land uit tussen Westende en Oostende, langs de noordzijde van de zee gescheiden door de duinengordel en
langs de zuidzijde afgezonderd van het overige pol-
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noemde men « de Streep » en de dorpen die erop
ontstonden kregen het toevoegsel « ter.. Streep».
Toen het polderland beter ontwaterd werd, kwamen
tenslotte ook de kreekbeddingen droog te liggen ; in
het centrum ervan werd een diepe afwateringsgracht

Ligging van « de Streep» tussen de «vermoedelijke kustlijn in
de J2e eeuw» en de Duinkerken Hl-kreek (gestippeld). die ontspringt uit het IJzerestuarium. Het Groot Geleed loopt door tot
bij Oostende, maar kon in het bebouwd gedeelte niet opgespoord
worden.
De namen in « gotische letter» wiizen op verdwenen toestanden
en oude benamingen.

behouden. Wanneer in teksten van de 12de eeuw ge-

sproken wordt van «terra nova» (nieuwland) is het dus
niet noodzakelijk dit te interpreteren alsof dit nieuwland rechtstreeks op de zee werd gewonnen. Het droogleggen van een oude kreek te midden van het polderland bracht even zo goed nieuwland op, en wanneer
die kreek dan enkele honderden meter breed was
loonde de gewonnen oppervlakte zeker de moeite. De
afwateringsgracht, die in het centrum van deze belangrijke kreek ligt, staat op de kaart van Ferraris (1777)
aangegeven als «Het Groot Geleed». In 1891 merkte Aug.
Van Speybroeck in Biekorf zeer juist op: «Ter Streep
zou dan waarlijk een grote schro land zijn, langs de
noordkant door de zee gezoomd en langs de zuidkant
door die waterloop» (nl. het Groot Geleed). Hij veronderstelde ook dat het Groot Geleed een bijriviertje
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echter geen naklank gevonden te hebben bij latere
schrijvers. Volgens sommige auteurs zou er ook een
waterloop de naam van Terstreep dragen ; deze moet
dan overeenkomen met het Groot Geleed. Op een ommeloper uit het begin van de 16de eeuw van de om
streken van Oostende ziet men nog aangegeven :
't eerste Reep Vlietken. Op de huidige stafkaarten
heeft deze belangrijke afwateringsgracht verschillende
namen : Graningate Vliet, Sluisvaart, Albertusgeleed.
Opmerkenswaardig is dat deze gracht over bijna gans
haar loop de grens vormt tussen verschillende gemeenten.
Vergeten we ook niet dat de 11 de eeuwse kustlijn er
heel anders uitzag dan de huidige. Zo lagen b. v.
de duinen tussen Westende en Oostende veel meer
zeewaarts, wat trouwens door verschillende auteurs
werd beschreven. Tengevolge van de zeestromingen
werd de kustlijn er rechtgetrokken (regularisatieverschijnsel ; zie R. Tavernier : De Geologische Ontwikkeling van de Vlaamsche Kust, 1938) en veranderde
de boogvormige uitspringende duinenrij in een smalle,
rechte duinstrook. Inderdaad liggen de duinen tussen
Westende en Oostende nu op een polderklei-ondergrond en is zelfs een strook, waarvan men tevens
nog sporen vindt op het strand, er verloren gegaan.
Op het strand van Raversijde werd zelf een belangrijke
nederzetting gevonden, die door A. Chocqueel in zijn
werk « Les civilisations préhistoriques et anciennes de
la Flandre Occidentale » (1950) werd beschreven. Dit
wil daarom niet zeggen dat die nederzetting oorspronkelijk op het strand vóór de duinen lag. Zij bevond
zich integendeel achter duinen, in het polderland.
De duinen hebben zich daar echter tijdens de regularisatie van de kust landinwaarts verplaatst en zijn dus
werkelijk over deze oude nederzetting « gewandeld ».
Dr. Ing. j. AMERYCKX,
Centrum voor Bodemkartering. - I.W.O.N.L.
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TE PERVIJZE IN DE 18e EEUW
In de ons bekende reeks kosters-schoolmeesters van Pervijze
en van de voormalige parochie Sinte-Katharinakapelle (parochie die samenging met de heerlijkheid van Berkel, liggend
binnen de huidige grenzen van Pervijze), komt een eigenaardig
figuur voor, namelijk JOANNES-FRANCOIS- VERCAMER. Wellicht
is hij de zoon van de voormalige koster Michel Vercamer,
die aldaar dienst deed van 1679 tot 1697. Joannes zou eerst
in 1721 in dienst treden van de schepenbank van Berkel.
Dit als « procurator » of « officier - sergeant », d. w. z. als
boodschapper en veldwachter van Berkel. Hetzelfde jaar
verkrijgt hij het kostersambt voor de beide parochies. Officieel wordt die benoeming door de schepenbank van Berkel
gedaan op de zitting van 9 April 1722.
In de benoemingsakt wordt de taak van de koster-schoolmeester nauwkeurig bepaald. Hij moet de kerk wekelijks
vagen, « scheuren ende coppespinnen naer gewoonte », wel
zorg dragen voor de ornamenten van de kerk, alsook voor
de godstamp, hij moet bij dag en bij nacht de pastoor en
de kapelaan vergezellen bij het bedienen van de zieken,
« ende alle ander fonctien inde kercke, immers generalick
ende specialick doen ghelick een goeden ende neirstighen
Coster schuldigh is te doen. » Als vergoeding zal hij jaarlijks
100 pond par. ontvangen. Ook wordt aangestipt dat hij zal
genieten van al de grofij ten en casuelen zoals de vroegere
kosters, wat betreft « begravijnghen, uutvaerden ende andere
diensten. y Ten slotte wordt hem ook opgelegd de kinderen
van de dis, die naar de school gestuurd worden, te leren lezen
en schrijven.
Koster-schoolmeester Vercamer had echter een groot gebrek : « sich vergetende inden dranck », liet hij na enkele
jaren zijn school gans ten onder gaan. In 1740 stelt de wet
van Berkel vast, dat steeds meer klachten ingediend worden
tegen hem, ja dat hij « de selve schoole teenemaal negligeert waerdoor sij (= de ouders) genoodtsaeckt sijn van hun
kijnderen te schoole te senden in andere prochien ende
steden t'heinlieden groot onghemack ende cost. » Zelfs de
toenmalige bisschop van leper, onder wiens bestuur Pervijze
ressorteerde, had bij zijn laatste bezoek aan de parochie
de nalatige meester op zijn plichten gewezen. Ook het aandringen van de deken van de kerstenheid, van de pastoor

Willem Sette en van andere vooraanstaande personen was
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school ging gans te niet. De ouders klagen erover dat hun
kinderen opgroeien K sonder educatien, in ongheleerdheit en
quaede manieren themlieden groot naedeel. » De- wet beslist
dan ook aan Jan Vercamer te verbieden nog langer les te
geven en een ander schoolmeester aan te stellen, dit voor
een bepaalde tijd. Vercamer zou zelf de onkosten moeten
dragen.... Een nieuwe meester wordt aangesteld, namelijk
Frans-Jozef Wyckaert, een r geapprobeerde 1. onderwijzer.
Dit voor de duur van drie jaar.
De voorwaarden die aan de nieuwe voorlopige meester gesteld worden, staan klaar uitgestippeld. Hij zal namelijk
maandelijks het schoolgeld van de kinderen moeten innen ;
aan de kinderen van de dis zal hij gratis les geven. Een huis
wordt hem toegewezen, waar hij kosteloos zal mogen wonen
en waar hij school zal houden. Ook een vergoeding (die
echter niet bepaald wordt) zal hem uitgekeerd worden. Hij
zal de kinderen 4 wel leeren lesen, schrijven, spellen, cijfferen ende dicteeren, oock wekelicx hun in de school de lessen
vanden catachismus doen leeren ende opsegghen, voorts de
missedienders seer pertinentelick de misse doen leeren om
die te dienen claer ende distinctelick sonder snabbelen, dat
sij geen vitien en spreken, oock hun telckens inde kercke
oppassen ten eijnde sij hun aldaer houden seer ghestighigh
ende in groote devotie ende op eene betaemelicke maniere
soo inde diensten die sij moeten frequenteeren als inde chris-

telicke leeringhe. » Ook de echtgenote van de meester moet
school houden voor de meisjes die het verlangen. Het contrakt luidt immers : « Sijne vrauwe wert verobligiert van wel
ende exactelick te leeren naeijen ende breijen de dochterkens die hun sullen presenteeren om gheleert te worden, hun
toonende nopende het snijden van t'werck al het gonne de
conste verheescht (= vereist) waerover sij van hun sal moghen heesschen den ordinairen maendelicken loon ofte schoolgheldt.
Het contrakt met meester Wyckaert liep tot 30 April 1743.
Na deze datum mocht de wet een andere schoolmeester benoemen ofwel de gewezen meester Vercamer wederom in
dienst nemen.
Intussen bleef onze geschorste meester het ambt van koster
voort bedienen. Uit andere bescheiden blijkt, dat hij zich
voort « aen den dranck beghevende », meer en meer in armoede verviel. Op 30 December 1740 verscheen hij voor de
schepenbank van E3erkel en gaf aldaar te kennen dat door de
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vermindering van zijn inkomsten (de tekst noteert hierbij :
ten deele door hem gecauseert ») t hij met sijne huijsvrouwe ende vier kijnderen waeren in d'uijtterste armoede
ende buijten staete van langer te connen subsisteeren met incommen sijnder costerie ende clockluijderschap, alsnoch belast
sijnde met diversche loopende schulden bedraegende ontrent
de twee hondert vijf en twijntigh ponden parisis. » De sukkelaar verzoekt dan ook de wet om alimentatie uijt de middels van den disch van Ste Catherijne capelle» en biedt daarvoor aan de wet al zijn overblijvende bezittingen aan, alsook
zijn inkomen van koster en klokluider. Grootmoedig heeft de
wet aan dit verzoek gevolg gegeven en burgemeester Van
den Broucke werd gelast met het vereffenen van de schulden.
Amper twee jaar later stierf onze ongelukkige koster, enkel
bediend met het H. Olie, op 20 October 1743. Hij werd 's anderendaags reeds begraven.
Met het overlijden van meester Vercamer, werd door de
wet van Berkel een nieuwe koster aangesteld, dit voor de
tijd van een jaar. Het was Jan-Baptist Schoolaert. Hij diende
echter ontslag in na tien maanden die functie waargenomen
te hebben. Zo werd nu Michiel Maeght tot koster benoemd.
Te voren bediende deze de kosterij van Sint-Mom melin, bij
Sint-Omaars. Bij zijn benoeming moest koster Maeght bewijzen tonen « van sijn goed comportement, capaciteijt ende
gedragh. » Twee gunstige bewijzen kon hij voorleggen. Namelijk een getekend door de heer van Sint-Mommelin
en door de pastoor van die parochie, Winoc Gramon, religieus van de abdij van Sint-Berten, gedagtekend 11 September 1743 ; ook een getuigschrift van de pastoor van Alveringem, E. H. Vandermeesch, vroeger pastoor te Watou, en
gedateerd van 13 Oktober 1736. Wellicht had Michiel Maeght
vroeger de kosterij van Watou bediend. Onder de voorwaarden die hem gesteld werden, noteren we dat hij zich verbindt de kosterij van Sinte Katharinakapeile te bedienen ge.
durende negen naeenvolgende jaren en dat hij eerst zal
mogen school houden vanaf Juni 1744.
Wellicht heeft meester Maeght eerst in 1745 mogen school
houden, aangezien op I December 1744 Frans Wyckaert nog
steeds als meester vermeld wordt.
Intussen had burgemeester Van den Broucke vastgesteld
op 29 Mei 1742, dat er door koster Vercamer een schuld te
betalen viel van 502 pond, 9 schellen en 10 pennen of penningen. Wanneer nu in 1744 de weduwe Jan Vercamer huwt
met de nieuwe koster-schoolmeester, besluit de wet die
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oude schulden te vereffenen door een som van 500 pond
uit de schatkist van de dis te nemen, mits voorwaarde....
dat Maeght zijn jaarlijks pensioen als meester aan de
dis afstaat ! Wat de nieuwe meester natuurlijk zeer zwaar
viel ! Hij verzoekt dan ook de wet enkel de helft van die
wedde te moeten afstaan, wat einde 1745 ingewilligd wordt.
En nog viel die solutie hem te lastig en smeekt hij de wet
hem toch zijn volle wedde te laten, gezien de vele andere
schulden die hij zelf nog te vereffenen heeft ! En wederom
toont zich de wet inschikkelijk. Maeght mag voor twee jaar
zijn volle wedde behouden, doch nadien moet hij ieder jaar
50 pond betalen aan de dis, en dit ter discretie vande weth
ende naer de geleghentheijt des tijts.
Meester Maeght stierf in 1752. Hij zou opgevolgd worden
door Albin Soete, die koster-schoolmeester zou blijven tot
in 1794.
Op 28 Januari 1768 moet de dismeester van Sinte-Katharinakapelle zich het lot aantrekken van Josephina Vercamer,
die zich zonder woonst bevindt. Wellicht nog een dochter
van onze koster Jan Vercamer, de meester die « sich vergeJ. DE CUYPER
tende was inden dranck » !
Naast de bevolkingsregisters van de voormalige parochie van SinteKatharinakapelle, werd als voornaamste bron gebruikt : Bercle,
Resolutien buck -- Staatsarchief Brugge (Chátellenie de Furnes,
série administrative, nr. 557.)

TESTAMENT VAN ADRIAEN SERRUS
Beselare 1691
Over Adriaen Serrus weten we alleen hetgeen zijn
testament ons mededeelt. Het stuk is gedateerd 24
September 1691 ; naast zijn eigen handtekening « Adriaen
Serrus fs Gillis » tekenen de burgemeester van Beselare,
Sieur Pieter Vanhoutte, en de schepenen Pieter Pauwels en Jacobus Nuytten. Dit document is ingeschreven in het « Registre van wettelycke passeeringen....
der prochie ende heerlyckheyd van Beselaere » (Staatsarchief Brugge ; kasselrij leper, l e serie, nr. 722, f. 194).
De testamentaris, een welgesteld inwoner van Bese
lare, moet in 1691 een oud gedaagd man geweest zijn.
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er geen sprake. Hij bedenkt rijkelijk de parochiekerk
en de pastoor van Beselare die, samen met Rogier
De Man fs Pieters, tot testamentuitvoerder wordt aangesteld. Voor de kerk schenkt hij o. m. een som van
100 gulden « omme daermede te doen maecken eenen
nieuwen biechtstoel ». Hij had pachtgoed liggen over
de Leie, te Busbeke bij Halewijn. J. MAES. Beselare
Testament

...Considererende datter niet seckerder en is dan de doodt
ende niets onseckerder dan de heure der selve, soo hebbe ick
voor my genomen ende geresolveert al heer van dese weireldt
te scheyden, te disponeren van myne tydelycke goederen, by
Godt almachtich aen my op dese weireldt verleent , in forme van
testament ende uutersten wille als noch wesende gesondt van
lichaeme, uut myn eygen ende vryen wille, sonder daertoe van
iemand bedwongen te wesen, myne intentie ende uutersten
wille te wesen dat soo wanneer myne siele sal scheyden uut
myn lichaem deselve bem bevelende aen Godt almachtich, in
de voorspraecke ende ghebeden van de ghebenedide moeder
ende altyts maghet Maria ende alle heylighen met het hemels
geselschap, ende myn lichaem recommanderende in de gewyde haerde, hetwelcke ick wille begraeven hebben in de
kercke van Becelaere voor den pilaer achter den preekstoel,
ende begheire op myn graf geleydt thebben eereen saercq van

wit marbele, costende ofte weerdigh synde dry ponden gr.
vlaemsch, ende geve aen den heer pastor van Becelare de
somme van hondert guldens eens, omme daermede te doen
maecken eenen nieuwen biechtstoel inde voorseyde kercke
naer syn gheliefte ende begherte, waerinne sal begrepen worden het legghen ofte begraeven in de kercke.
Item begeert gecelebreert thebben een groot uytvaert met
het was ordinaire daertoe dienende ende voorts een jaer
lanck gedeurende salder gebrandt worden licht over syne siele,
te weten : in de weecke roode keerssen ten tyde van misse,
ende op de sondaeghen ende heylichdaeghen wassen kerssen,
ende dit alles voor de somme van twee ponden gr. vlaems. »
Hij schenkt vervolgens « aen syne vrinden ende gebeuren die
sullen ten uuytvaert gebeden worden de somme van acht ponden gr. vlaems die sullen gedispenseert worden in een heere-

lycke maeltydt by syn uuytvaert, ter discretie van de testa-
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menteurs, als wanneer oock sal gedeelt worden aen de aermen
van Becelaere twee Ipersche rasieren tarwe gebacken in broodt.
Ende begeert datter over syne siele ende de gone van syne
huysvrauwe sullen gecelebreert wesen twee hondert missen
aen xvi. sc. par. ieder misse, die den heere pastor van alhier
te weten voor een hondert sal moghen doen tsynder gheliefte
ende commoditeydt, ende het ander hondert sullen gedaen
worden tot Busbeecke, van de welcke sullen moeten gedaen
wesen vyfentwyntigh ter eeren van onse lieve Vrauwe aldaer.
Item begeert oock gegeven thebben aen den heer pastor
van Beselaere drye pistolen van xx. ponden par. het stuck ofte
de weerde van dies, omme deselve by den voorseyden heer
pastor gedisponeert te worden tmynder intentie ende begherte aen hem te kennen gegeven.
Item geve alle myne meubelen ende catheylen, cleederen,
lynwaet, emmers al het welcke my toebehoort, aen de kynderen van Rogier De Man filius Pieters.
Bovendien is mynen uuytersten wille datter in de kercke
van Becelaere sal gecelebreert worden een jaergetyde alle
jaere eeuwelyck ende erfvelyck gheduerende op mynen sterfdach, waervooren ick aen de selve kercke wille besedt hebben
op myne eerste ende gereedtste goederen naer den wille van
heer pastor als boven de somme van v. ponden par. tsiaers
in profytte van voorseyde kercke, twelcke by den heer pastor
sal gedistribueert worden elck naer proportie.
Item geve ende jonne aen de kinderen van Rogier De Man
filius Pieters voor een testament de somme van twee hondert
guldens eens te nemen als vooren van de eerste ende gereedtste goederen.
Ende opdat alles voorschreven te beter ende vlytegher soude
volbrocht wesen, soo heeft den voorseyden Adriaen Serruys
filius Gilles als testamenteur gestelt ende gedenomeert voor
executeurs van dit jeghenwordich testament ende uuytersten
wille heer ende meestere Franciscus Terdelant, pastor van
Becelaere, ende Rogier De Man filius Pieters, biddende dat sy
tlast van siele executeren souden ende willen aanveerden....
Verclaerende voorts te annulleeren ende casseren alle voorgaende testamenten ende dispositien, gereserveert eene
ghifte voor desen gegeven aen Mary Cornelia Morau, te weten
het derde part van een pachtgoet gelegen binnen de prochie
van Rusbeecke desen testamenteur toebehoorende, alles volgens de verdeelynghe daervan gedaen by N. de Amelle. geswooren pryser der residentie van Lynselle, de welcke sal

blyven in vigeur ende sorteren haer effect. »
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In de streek van Lissewege worden nog verschei..
dene legenden verteld over gebeurtenissen die zich
op de hofstede « Ter Doest », voormalige Cisterciën..
ser.. abdij, zouden hebben voorgedaan. Deze legenden
werden meestal verteld door de werklieden van de
hoeve - er waren er een halve eeuw geleden steeds
veertig of vijftig - toen zij in groep op het land
werkten. Wij waren in de gelegenheid enkele bejaarde
lieden te ondervragen, die ons bijna identiek dezelfde
verhalen opdisten. Hier gaan er dan enkele.

DE

BAARD VAN DE MONNIK

De schuur van Ter Doest ligt nogal een eindje van
de hoeve verwijderd. 's Winters moest men met een
« bollantaarn » door de modder en het «mespitsop »
hooi gaan halen in de schuur. Eens op een avond
toen het verschrikkelijk waaide was een knecht naar
de schuur gegaan om hooi. Daar gekomen liet hij
zijn lantaarn bij de deur staan, ging verder naar de tas
hooi, greep erin en trok. Maar het hooi was precies
onwillig en' wilde niet meekomen. Toen de knecht
goed keek zag hij dat hij in plaats van een bundel
hooi de baard vast had van een oude pater die 's nachts
in de schuur rondspookte.

DE

PUT EN DE ONDERAARDSE GANG

Iedereen in de streek weet dat er op Ter Doest
twee uiterst ongewone dingen bestaan: de put zonder
bodem en de onderaardse gang. De put is ontstaan
toen een stalknecht een leugen verteld had en erbij
had gezegd: «Als het niet waar is mag ik door de
grond zakken », Terstond was hij dan ook door de
grond gezakt en er bleef een diepe kuil over. De
boer deed er vele karren zand in scheppen, maar de
put wilde maar niet gevuld worden. Ten slotte deed
hij er met zes paarden een groot arduinen deksel
bovenslepen .
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De onderaardse gang is gegraven door de « Tempeliers » (volkse verwarring) om in de tijd van oorlog
met hun geld en goudewerk te kunnen vluchten. Deze
gang loopt naar Dudzele of misschien wel naar Uitkerke.
DE RING VAN DE BISSCHOP

Toen de bisschop eens kwam vormen naar Lissewege
ging hij eerst het hof bezoeken en liet er zijn mantel
en hoed liggen. 's Middags zou hij dan komen bijzitten en de knechten en meiden zijn ring laten kussen. Nu was er op de hofstede een knecht die gaarne
had verkeerd met een meid, maar zij wilde van geen
liefde weten. Hij had een oude ring gevonden en
trok voorzichtig naar de hoogkamer waar hij de mantel
en de hoed van de bisschop aandeed. De meiden en
de knechten dachten dat de bisschop daar was, en
kwamen één voor één zijn ring kussen. Maar toen de
meid, op wie de knecht verliefd was, de ring had
gekust, zei de verklede bisschop : « Dat is nu de eerste
keer dat ge mij hebt willen kussen. »
DE BOER EN DE PLOEG
Boer Van Loo (± 1820) was een reus van een vent
en ook een dulle ploeger. Op een schone lentemorgen
had hij gezegd dat hij van gans de dag zijn ploeg
niet zou loslaten. De landerijen van Ter Doest kwamen dan, zoals heden ten dage, tot tegen de eerste huizen
van het dorp. Binst dat de boer aan het ploegen was
komen er daar van die rare tistens uit stad en vragen
hem : « Waar is de scheure van Ter Doest ? ». Boer
Van Loo keek eens hard in hun aangezicht, hefte
dan met zijn twee handen de ploeg met zwenkels en
al in de lucht, wees ermee vlak voor zich uit en zeil e :
L. DENDOOVEN
« Dààr is Ter Doest ! »
ROEP VAN DE KWAKKEL.

Kwak me dat,
wat is me dat ?
De steert is uit m'n gat.
Deerlijk

L. D.
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UIT
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KUSTSTREEK

(vervolg van blz. 215)
KEIAARD — KAAIAARD — KEIGNAARD. In verband met de
bijdrage van J. Ameryckx over Zandvoorde (Biekorf 1955,
161) kunnen wij het volgende mededelen over het eigenaardig toponymisch bestanddeel Keignaard.
Het Picardisch woord cagnard (1), afgeleid van cagne (Picardische vorm voor hond, uit Latijn canis) is langs twee wegen
in onze toponymie binnengedrongen.
1. In de betekenis van hondenhok, of liever in die van
plaats waar de jachthonden verzameld worden » (Fr. chenil) ;
caignaerd, kignoerd, kaaiaard, keiaard. Deze toponiemen zijn
niet zeldzaam. Men kan ze vinden bij De Flou.
De Keygnaert-namen te Zandvoorde (spreek uit kinjaard) zijn
ervan afgeleid : Keignaardpolder, Keignaardkreek, e. a. Het oorspronkelijk toponiem was Den Keignaard of Caignaerde, reeds
vermeld op het einde van de 15e eeuw : « sur le oostbort du
fossé de la elite Caignaerde jusques oultre le pont appelle
Clocke dorp huelbrugge » (1397). Uit deze tekst (2) blijkt dat
de Caignaerde oorspronkelijk niet de naam van een waterloop
was.
Sommige kaaiaard- en keiaard-toponiemen kunnen ook de betekenis hebben van « akker waar veel keien » liggen. Maar
de volksetymologie kan hier een rol gespeeld hebben.
2. Cagnard betekent ook lui, vadsig. Dit is een afgeleide
betekenis. Vandaar de familienaam Cagnard, waaruit Keygnaert,
Keyaert e. a. Van deze familienaam zijn verscheidene plaatsnamen afgeleid : Keyaertsberg (Westrozebeke) ; Kenaertsbrugghe
(Oostcamp 1578) ; Keynjaertw°g, oorspronkelijk Keygnaertsweg
(Zandvoorde) e. a.
Het is merkwaardig dat er te Zandvoorde Keignaard- en
Keinjaarts- toponiemen voorkomen. Dit is toeval. De Keygnaertsweg mag niet in verband gebracht worden met de middeleeuwse Keignaerde (Caignaerde).
Bij het toponiem Keiaard tekent Gysseling (3) aan : « Een
kreek. Wellicht - jd - stam bij Mnl. Kene : spleet, barst, reet...
wat voor een kreek uitstekend zou passen, + personificerend
suffix aard ». Is de afleiding uit cagnard niet veel eenvoudiger
en waarschijnlijker ?
1) A. Carnoy. Origines. II p. 359, onder « Kaaiaard ».
2) Ed. Vlietinck. Cartulaire d'Ostende, 1910. Tekst op blz. 67.
3) M. Gysseling. Toponymie van Oudenburg, 1950 blz. 150.
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verschillende totnogtoe voorgestelde afleidingen van deze
dorpsnaam besproken. Geen ervan kan weerstand bieden
aan de kritiek.
Wat te denken van het bestanddeel veine- dat Gysseling (1)
verklaart uit Germ. * wágin- (datief) « glooiend hellend
Waaienberg, Wagenberg e. d. ? Zou Wenduine dan « het zacht
glooiend duin » zijn in tegenstelling met de steilere duinen ?
De oude vorm Weinduine schijnt in deze richting te wijzen.
Er is nochtans een groot bezwaar tegen deze afleiding : is
wágin- het oorspronkelijk bestanddeel, dan wordt dit in de
taal van het kustland wel niet wein- maar waaien. Het zou dan
niet Wenduine maar Waaienduine geworden zijn.
Er blijft nog een andere mogelijkheid open, welke wij ter
discussie naar voren brengen. Er bestaat in het Nederlands
een oud woord Wen, dat uitwas betekent. Het is verwant
met Nederd. Ween, dial. Hoogd. Wenne, Eng. wen (Ags.
wenn), Oudfries wen, bij een Germ, wortel wen-, die zwellen
betekent. Bij deze wortel horen ook het H Dogd. Wanst (pens)
en het Mnl. wan (gezwel). Uit de lndogerm. wortel wen komt
het Latijn venter (buik). Zo we voor Wenduine deze wortel

wen- (zwellen, dik worden) postuleren, staan we voor een
gemakkelijke verklaring : rond. breed, dik duin. Dan is
Wendune en niet Weindune de oudste vorm, maar dan blijft
nog de verklaring van deze nevenvorm Weindune en van de
uitspraak op de volksmond Windune (scherpe i).
Dit is dus een nieuwe mogelijkheid ter verklaring van dit
weerbarstig toponiem. Zijn er nog andere Wen-toponiemen
bekend, die tot dit stamwoord zouden kunnen herleid worden ? Voor West-Vlaanderen is het in elk geval een alleenstaand geval. Wij hebben wel wane-namen (Wanebeek), maar
die gaan terug op waan = hazelaar.
VANE. Er zijn uit West-Vlaanderen een aantal Vane-namen
bekend : te Vane te Oedelem (« in den ouden biest dat men
heet te vane », zie De Flou xVI 58), Vanebil4 en Vaneweg te
Dudzele, Vanemeersch te Ruiselede, e. a. Het lijdt geen

twijfel dat vane moeras, moerassige weide betekent. Het is in
de taal van onze streek de nevenvorm van ven en veen, welke
hier totaal vreemd zijn en niet ter verklaring van toponiemen
mogen gebruikt worden. Ook in Brabant wordt het woord
gevonden : de Vaanput te Ruisbroek, door Lindemans en Theys
1) M. Gysseling. Revue Belge Phil. Hist. 29 p. 1386.
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als modderput verklaard. (Toponymie van Ruisbroek. E. S.
Br. 1940, blz. 65-81). De woorden ven en veen zijn umlautnevenvormen van vane.
VALUWE. Dit is een der merkwaardigste Westvlaamse toponiemen waaraan totnogtoe niet de verdiende aandacht be-.
steed is. Het komt op verscheidene plaatsen voor (OostVleteren, Wulpen, Lampernisse, e. a.), alhoewel niet alle
valuwe-namen onafhankelijk zijn van elkaar (migratie !). B, v.
's Valuwen-heernesse te Lampernisse ontleent zijn naam aan
de bezitters, de heren de Valuwe: leengoed Valuwe of Valewe
te Oost-Vleteren. Valuwe is ongetwijfeld de weergade van
Vela. (Nederland). De uitgang -uwe of -ewe vinden we terug
in Watou (= Watuwe) en ; hij betekent vochtige weilanden (Germ. * ahwjd). Volgens Carnoy (Origines it 693) : vel
parait être le mot qui figure dans Eifel, Famenne, Westphalie
et désigne des plateaux (anc. nord. fell : haut plateau)
Maar het kan ook vaal (bleek) zijn.
JOZEF DE LANGHE
BEGRAVEN IN DE KERKMUUR
In Biekorf (1953, 247) werd de vraag gesteld naar mogelijke
begraafplaatsen « in de kerkmuur » in Vlaanderen of in Brabant. En naar een sage over « begraving in de muur. Een
voorbeeld in onze gewesten kon ik niet vinden, het zou me
echter niet verwonderen dat men vroeg of laat zulk een sage
op het spoor komt. Van de beruchte geneesheer en astroloog
Nostradamus (-1- 1566) wordt verteld dat hij met de duivel
een koop sloot in de trant van Doctor Faustus : in ruil voor
geheime wetenschap zou de duivel zijn ziel krijgen, waar hij
ook begraven werd, binnen of buiten de kerk. Nostradamus
werd begraven in de muur van de sacristie van de Cordeliers
te Salon, en zo was de duivel gefopt.
In Engeland staan verschillende stoutmoedige ridders bekend die hun ziel met de duivel op het spel zetten en ontkwamen door begraving in de kerkmuur. In het kontrakt
bepaalt de duivel dan telkens dat hij hun ziel zou hebben
hetzij ze begraven worden binnen of buiten de kerk.
Dit gebeurde o. m. met de dappere ridder van Barn Hall.
(Essex) en met een ridder uit het geslacht Mainwaring ; deze
laatste dwong de duivel een laan aan te leggen naar de kerk
van lghtfield (Shropshire) ; hij ligt begraven in de kerkmuur
omdat de duivel gezworen had dat hij zijn ziel zou hebben,
men moge hem begraven binnen of buiten de kerk.
Ridder Jan Onvervaard (Neverafraid) nam zelf het initiatief
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tussen beide, orrder de kerkmuur.
Een legende vertelt dat Broeder Bacon om de gave van
kennis zijn ziel verkocht; de voorwaarde was dat de duivel
zijn ziel zou hebben zo hij stierf hetzij binnen hetzij buiten
de kerk. De Broeder bouwde zich een kleine cel in de muur
van de kloosterkerk, en leefde en overleed daarin, zodat de
duivel weerom gefopt was.
Naast deze sagen zijn er in Engeland ook voorbeelden van
« begraving in de muur» zonder enige legende.
E. N.
- Volgens: Henry Bett, English Legends, blz. 84·85 (Londen 1952).

WATERBAROMET"ERS
Ze zijn een zeldzaamheid geworden. De antiquairs weten
het en vragen om toe. Het Museum voor Folklore te Antwerpen bezat er een ; hij zal misschien weidra in het vernieuwde Museum van de Scheldestad weer te zien zijn. Ik
bezit twee exemplaren en geef er hierbij een afbeelding van;
van de grootste zei me een antiquair dat het « Luiks werk»
is. De Engelsen beschouwen die oude waterbarometers als
eigen aan de Lage Landen. Dit blijkt o. rn. uit de nota van
de Engelse auteur H. R. Addison in zijn reisboek Belgium as
she is, in 1848 te Brussel uitgegeven. Hij schrijft daarover
(blz. 207) het volgende :
« Men heeft in België een soort barometer die bij ons in
Engeland onbekend is, een eenvoudig en onfeilbaar type.
Het is een toestel geheel uit glas, wel gelijkend op een
vogelfontein, doch de tak gaat omhoog als de tuit van een
koffiekan. Het toestel wordt half gevuld met water en men
voorziet het weder volgens de stand van het water in deze
tuit. Bij slecht weer stijgt het water en loopt soms over;
bij mooi weer zinkt het tot de bodem van de tuit. Dit is
het natuurlijk gevolg van de luchtdruk op het water, een
kind zal weten dat deze proef niet anders dan juist kan
zijn. Het verwondert me dat men bij ons in Engeland dat
ook niet probeert. »
Wat het glaswerk zelf betreft, het kleinere en brede model
(hoogte 18 cm) is uit helder glas van beste kwaliteit; het
hoge en smalle model (hoogte 36 cm) daarentegen is uit
minder helder en brozer glas.
Tot slot weze gezegd dat mijn waterbarometers nog allebei

gevuld zijn en dienst doen.

M. P..

Foto tvI. Platteeuw, Brugge

WATERBAROMETERS
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MENGELMAREN
BETOVERING EN ONTTOVERING.

Toen het dochtertje van Emma van H. uit Steenbrugge
een drietal maanden oud was, deed het niets anders dan
wenen. Elke dag ging het achteruit, en toen het reeds 1
kilogram aan gewicht verloren had, ging bij de moeder een
licht op. Enkele dagen tevoren immers was Siete Percqui
uit Moerbrugge in huis geweest. Siete stond uren in 't rond
bekend als een toveres, , iedereen wist dat zij toverboeken
bezat waaruit zij haar wijsheid » putte. Toen zij nu bij
Moeder Van H. op bezoek was geweest, was zij naar de
wieg toegestapt om Emma's dochtertje te bewonderen. Emma was hevig geschrokken en had Siete geboden buiten te
gaan. Doch intussen was het kwaad reeds gebeurd : Siete
had het meisje betoverd.
Ten einde raad besloot Emma naar de paters van Steenbrugge te gaan om haar kindje te laten belezen. Samen met haar
moeder, die het wichtje droeg, trok ze op ; doch hoe dichter
ze bij de paters kwam, hoe zwaarder het kind begon te wegen.
Terwijl de pater het belas, dropen de druppels zweet van
Grootmoeders gezicht op het wichtje neer. Toen alles afgelopen was, duidde de pater een gebed aan dat ze gedurende
negen dagen moest opzeggen. Hij gaf hun nog een medailletje van de H. Benediktus mee dat de moeder in de melkfles moest leggen terwijl het kind dronk. Toen Moeder Van
H. echter zegde dat zij haar dochtertje zelf voedde, zei de
pater dat zij de medaille op de borst moest hangen telkens
zij het meisje voedde.
Alles viel uit zoals de pater het voorspeld had en Emma
heeft er wel voor gezorgd Siete en mensen van haar soort
buiten te houden,
Die Siete Percqui werd door iedereen gemeden. Kinderen
die haar zagen afkomen, staakten hun spel en liepen naar
binnen. Zij was altijd op schok met een mandje aan de
arm. Van hogerhand heeft men dikwijls gepoogd haar de
toverboeken te ontnemen of ze af te kopen, maar niemand
is daar ooit in geslaagd. Ze heeft ze ten slotte zelf verbrand.
(Geh. van de dochter van Emma van H., thans ongeveer
60 j. oud). W. GIRALDO
GENEZING VAN EEN TIELTENAAR TE ST-BAAFS-VIJVE IN 1552-1553

In de rekening van de Tieltse armentafel over het dienstjaar
dat ging van 's Zondags na a Sente Bavendach » 1552 tot
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188, f° 42 r - 42 v.) komt een eigenaardige reeks uitgaven voor
die duiden op de behandeling van een Tieltse zieke, waarschijnlijk een krankzinnige, die te Sint-Baafs-Vijve zijn genezing ging zoeken.
Deze uitgaven deed de armentafel maar « in vorme van
leenynghe » aan de kinderen van de persoon in kwestie, een
zekere Joos Fiers. boor toedoen van twee bezorgers van
de Tieltse armendis werd Joos naar St-Baafs-Vijve gevoerd,
waar hij in een niet nader bepaalde plaats « in observatie »
werd gebracht voor minstens een achttal dagen. De behandeling van de zieke gebeurde in een bad, waarin hij ondergedompeld werd. Vooraf moest de patiënt gebarbierd worden.
Waarschijnlijk moet dit bad in de kerk van St-Baafs-Vijve
gestaan hebben. Het eigenaardige van het geval is dat de
pastoor van die parochie, heer Fransoys de Vadere, de zieke
beleest en betaald wordt om hem te « badene ». De koster,
Jan van Craeynest, en de « lichtwerdighe » van de kerk worden ook vergoed om hun goede diensten in de behandeling.
Voor de zieke werd ook 2 sc. 6 den. par. betaald als « offerghelt ». Het was ook de koster die moest zorgen voor het
onderhoud en onderdak van de zieke te St-Baafs-Vijve. Het
moet zijn dat de pastoor en de koster goed hun werk gedaan hadden, want toen Joos « huuter prochie trock » werden de klokken geluid, voorzeker om God te danken
voor die spoedige genezing.
V. ARICKX
SINT 1DESBALD IN HET VOLKSLEVEN.

Dat St. Idesbald en zijn kapelletje — « Baldjes kruis » -- te
Koksijde echt populair is, blijkt uit een paar benamingen
van « sociëteiten ».
« Baaltjes Lustige Kloppers » : een kaartersclub die zijn
kampioenschap betwist in het lokaal « Astrid » te Koksijde.
De Rokers van Baldus » : een rokersgilde die in Café « Het
Lusthof » op de laatste Zondag van October haar 13» roking
voor het clubkampioenschap moet houden.

Maar ook Eggewaartskapelle houdt nu St. ldesbald in ere.
Dat kon men zien op Zondag 23 October. Eggewaarts was
in volle feest, dhr. Norbert Vanderheyde van het Pauwhof
werd ingehaald als nationaal « kampioen van de pleeg ». In
de stoet werd het wapenschild van Idesbald gedragen vóór
de ploeg van de gevierde. Volgens de overlevering immers
is het Pauwhof, dichtbij de kerk gelegen, de hoeve waar
Eggewaard, de vader van Idesbald, woonde. En dit hof
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Onze vriend
en medewerker Z. E. H.. J . De Cuyper zal met genoegen
zien dat het baanbrekende hoofdstuk over de Hereboer van
Eggewaartskapelle in zijn « ldesbald van der Gracht » in
Eggewaarts zelf vruchtbaar nawerkt en reeds in het volksB.
leven is overgegaan.
STAMREEKS VAN REUZEN IN 'T VERSCHIET.

Het geslacht der Reuzen beleeft een nieuwe lente, wie kan
het doopregister nog bijhouden ? de vruchtbaarheid van onze
steden en dorpen is overstelpend. Was Harelbeke tot nog toe
ten achter gebleven, nu zal de Stad van Liederik de achterstand
planmatig inlopen, getuige het volgende bericht dat zopas
aan de pers werd medegedeeld.
« Komst van reuzen in 't verschiet. — Met het doel alhier [te
Harelbeke] de folklore nieuw leven in te blazen en het kermisvieren over de verschillende straten en wijken nieuw leven
en verse kleur bij te zetten, hebben enkele vooraanstaande
personen uit de gemeente een voorlopig comité gesticht en
deze kwestie onder de loupe genomen. Na verscheidene vergaderingen werd het volgende besluit getroffen :
Er zullen volksfeesten ingericht worden met reuzen. Om te
beginnen zou men een reus en een reuzin laten « bouwen »,
die in het doopsel de naam van « Jan de Zerewever » en
« Tineke van Heule » zouden krijgen. Na het huwelijk ontvangen te hebben, zou ervoor gezorgd worden dat het reuzengezin elk jaar met een reuzenkind aangroeit. De ooievaar
zou de « boreling » aan een of andere straat of wijk afleveren,
alwaar het dan ook zal gedoopt worden. Aldus zouden doop
en huwelijk van Jan en Tineken en de blijde geboorten en
doopplechtigheden van hun kinderen gepaard gaan met allerhande volksfeesten, zodat de folkloristische uitingen van ons
volk weer een tijdje gewaarborgd zijn.
De eerste feestelijkheden zouden plaats grijpen, mits goedkeuring van het College van burgemeester en schepenen, op
17 Juni 1956. »
VINKENIERS IN MEULEBEKE.
«

Niet Rijk maar Recht » is de naam van

de Vinkenmaat-

schappij van Meulebeke en uit « De Vinkenier » van 9 Sept.
1955 blijkt dat de leden van de bond geen fantasie te kort
hebben. Hun stafrijmende naam getuigt van de zin voor
maat en ritme die rasechte Vinkeniers in het bloed zit.
Het heengaan van de vinkernan « ,Jon ggezel Ridder Timelo »
.
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op 24 Juni werd aangekondigd met een uitvoerige doodbrief
van wege heel de familie ; « Sint-Jan kwam achter de vinkeman » : zo luidt het speciale aflaatgebed dat de herinnering
aan de sterfdag moet bewaren.
Het doodsantje bewaart het « Zalig aandenken aan Jonggezel Ridder Timelo — geboren in Gods natuur, gesterkt door
vele miereneiers van langs de Deeverivier, en in de wil van
Luitenant Verstraete .ontslapen... » De aflijvige vogel spreekt
dan zijn dank uit tot zijn beminde pleegvader en verplegers.
Het santje besluit met een vaarwel aan de Vinkebroeders :
« Vaartwel. Schuifelt veel. Akten van Ring tjing tjing sieskewee ».
Onze Vinkeniers houden van het goede woord van Jan
Boendale dat « mate t'allen spele goed is ». Toen de pastoor
onlangs aan 't feestbanket van de Vinkeniers zat, zei hij
dat ze na 't feest zouden doen wat in de naam van de bond
staat en « noch rijk nog scheef doch recht » zouden naar
huis toe gaan. G. P. B.
POPERINGSE SCHOENEN.
Poperinge schijnt ten tijde van Maria-Theresia een « lzegem »
avant-la-lettre geweest te zijn. De stad telde inderdaad -volgens een rapport aan de Raad van Financiën, Alg. Rijksarchief Brussel — 50 meesters-schoenmakers waarvan sommige werkten met 18 à 20 gasten. Zij vervaardigden schoenen
« in serie » om ze met honderde paar op de markten en jaar
markten te brengen. In 1769 doen zij zeer hun beklag omdat
ze met hun koopwaar niet mogen venten in de dorpen en gehuchten. Zij waren schoenmakers-kooplieden. Zo vinden we
er een paar vermeld in 1790, toen leper een partij schoenen
voor het Regiment van West-Vlaenderen te Poperinge bestelde.
De rekening vermeldt : « de Borgers Mattheus Coolaert en
J. B. Dujardin, meesters schoenmaekers en cooplieden » te
Poperinge ; zij leverden aan de Commissie van Oorlog te leper
en waren in 1793 nog niet betaald. (Biekorf 1955, 69).
De Poperingse schoenmakers trokken hun leder meestal van
elders o. m. uit leper, Diksmuide en Veurne. In 1769 waren er
te Poperinge zelf 7 leerlooierijen die samen 12 kuipen in
bedrijf hadden, doch deze huidevetters waren meer handelaars
dan fabrikanten ; zij kochten huiden in de omstreken op en
zonden ze voor een groot deel onbewerkt naar Wervik, dat
toen een zeer actief smokkelcentrum was. Sieur Castelain
was er de grote afnemer, hij verhandelde de opgekochte
huiden verder onbewerkt over de grens. A. V.
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TEST AMENTBEURZEKE.

In mijn prondelschuif ligt er o. m. een testamentzakje of
beurzeke. Het is gesneden uit gaaf en stevig perkament, vier..
kant geplakt (10 cm). met afgeschuinde klep, waardoor een
rood snoer geregen is, de sluitkoord van het. zakje. De voorzijde draagt de volgende tekst :
JHS.
Bidt onsen
Heere voor

P. G.
Dits myn ruste inder eewicheyt
hier sal iek woonen, want iek dese
hebbe vereoren. Psal. 131.

Op de klep staat geschreven:
JHS
lek gheloove te sien die goeden
des Heererr in dlandt
der levender.
Psal. 26

1613.
Octob. 1S.

De teksten zijn sober en smaakvol door een geschoolde
hand uitgevoerd. De erfgenamen en latere bezitters moeten
dat beurzeke steeds met zorg bewaard hebben, want het is
na 350 jaar nog fris en ongeschonden.
J. H.
VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Boerenmalelee.

Op sommige kerkhoven zijn er nog graven van

grote boeren waarop een makke ligt. Zo liet ik mij gezeggen. Ik
kon tot nu toe niets naders daarover vernemen. Waar ergens, op
welke gemeente? En hoe lang moet dat geleden zijn? V. N. H.
- Over de boerenmakke en boerenvorke zie Biekorf J 945, t 27 ;
1952. 48, 56.
Presentuiiin, - Elk hoog bezoeker werd eertijds, bij zijn aankomst
in de stad, door de magistraat vereerd met een zeker aantal kannen
wijn naar gelang zijn aanzien; zie o. m. Biekorf 1933, 216. Henry
Cust (Gentleman Errant blz. 14) beweert, zonder bewijs, dat het zenden van presentwijn een teken was dat al de verblijfkosten van de
bezoeker door de stad zouden betaald worden. Is daar enig bewijs
voor te vinden ?
E. N.

Opstel en Beheer :
A. VIAENE, Annunciatenstraat, 7ó, Brugge.
Postrekening : 23_3__
5
Abonnementsprijs: 100 fr.
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Dat is een leer- en leesblad voor
alle verstandige Vlamingen
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WESTVLAAMS ARCHIEF
voor Geschiedenis, Oudheidkunde
en Folklore

Verschijnt maandelijks

56 8te jaar. 111,.

In Slachtmaand, 't jaar 1955.

GEZELLE'S EERSTE ALMANAK
SPOKERS ALMANAK OF DE LACHER VAN BRUGGE

1867
Guido Gezelle heeft heel zijn leven een almanak
in zijn hart gedragen. De liefde groeide met de jaren
en zijn tweede dichtbloei, die ongeveer samenvalt
met de vijftien jaren van zijn bekende Duikalmanak
(1886-1899), werd een poëtische illustratie van de gang
van het jaar en de seizoenen : zijn Tijdkrans en Rijmsnoer vlocht hij « om en om het jaar ».
De zin van de dichter was al vroeg op de almanak
gericht. In 1862, als vice-rector van het Engels Seminarie, droomde hij van een « taal- en letterkundige
almanak », die het orgaan zou worden van zijn eerste
Sint-Lutgardisgilde « voor 't in eer houden en 't verspreiden onzer taal en letterkunde ». Ook de zeden
en gebruiken zou men « ophalen » en bestuderen. De
Gilde zelf stierf in de wieg en de ontworpen almanak
-- naar letterkundig Engels en Hollands model -- kwam
niet tot stand.
Hugo Verriest en Hendrik van Doorne hadden ondertussen zo goed het ging de « Roeselaarse » gedichten van hun Meester gebundeld in Gedichten Gezangen
en Gebeden (verschenen einde Juni 1862). Gezelle stelde
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een eigen kleine keur uit deze bundel samen : elf gedichten die, samen met elf dichtproeven van zijn
leerlingen Hendrik van Doorne en Karel de Gheldere,
onder de rubriek « West-Vlaamsche « Dichtspranken »
opgenomen werden in Thijm's Volks-Almanak voor
1863. Waarschijnlijk waren deze « Dichtspranken » van
Meester en leerlingen oorspronkelijk bestemd voor de
ontworpen almanak van de Sint-Lutgardisgilde. (1)
Inmiddels ging Gezelle heel op in de « werkelijkheid », zoals hij dat zelf noemde : archeologie, geschied
vorsing op de bronnen, allerlei documentatie. Hij
werkte vlijtig mede aan de eerste nummers van Le Beffroi,
het Brugse tijdschrift voor kunst, heraldiek en archeologie, gesticht door zijn vriend James Weale (Februari
1863). Dit belette hem niet voort te « spoken » in
Vleeschouwer's Reinsert de Vos, het « Pallieterke » van
de jaren zestig. Daar stond Gezelle met een voet in
het journalisme. Uit eigen zin en beweging was hij
daar « Spoker » geworden en zijn hekelende kronieken
werden ook in West-Vlaanderen gretig gelezen. Zijn
kwaperterij en geestigheid was soms op het kantje,
wat daarin prikkelend en opwindend actueel was heeft
de tijd van jaren nu echter heel vervluchtigd. Doch
overal is en blijft Gezelle de buitengewone « zegger ».
Dit talent zou hem weldra aan het journalisme kluis
teren meer dan hem lief was en op eigen zolder doen
spoken. Immers zijn eigen bisschop, Mgr. Faict, deed
beroep op zijn pen. Onder de directie van Mgr.
1) Over deze gilde zie Riekorf 1950, 211-213. — In zijn uitstekend werk « Thijm en Vlaanderen » (Amsterdam 1932 ;
blz. 226) heeft Dr F. A. Vercammen — na Duurkens in De
Beiaard 1917 II -- de West-Vlaamsche Dichtspranken beschouwd als een originele uitgave in Thijm's Almanak. Feitelijk waren de elf gedichten van Gezelle een half jaar te
voren gedrukt in de l e uitgave van Gedichten Gezangen en
Gebeden, die met een opdracht aan Thijm en een dankwoord van Thijm was verschenen. De opname in de VolksAlmanak voor 1863 was een verzwegen herdruk.
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Wemaer, vicaris-generaal, werd Gezelle redacteur van
het weekblad 't Jeer 30, of politike wegwyzer voor treffelyke
lieden, dat in Juli 1864 te Brugge van wal stak als
tegenpartij van de liberale Westolaming.
Als politiek journalist stond Gezelle flink zijn man,
tot voldoening van zijn Overheid. In de polemiek en
de scheldjournalistiek tegen De Westolaming deed hij
niet onder, het ging er hard tegen onzacht, in de
stijl en naar de perszeden van de tijd. (1)
En Spoker, wat was er van de « beroemde Spoker »
geworden ? Reinaert treurde om zijn verloren Spoker.
Met Nieuwjaar 1865 liet Gezelle horen waarom hij
zweeg :
« 't Is dat Spoker, als hij spookt,
Zelve nu een viertje stookt,
En zijn eigen potje kookt....

Zijn eigen viertje en eigen potje was nu 't Jaer 30.
En Reinaert rijmelde tegen :
Beste Spoker, dat is pertig,
Prettig meen ik, dat 't Jae: dertig,
Dat ons zooveel goeds vertelt,
Nu door u wordt opgesteld.
Laat de doctrinairs maar spoken,
Woelen, schreeuwen, onrust stoken,
't Beste Spook, verstandig fijn,
Zal toch 't spook van Spoker zijn.

Gezelle was ondertussen onderpastoor op de Sint-Walburga geworden. Samen met Weale had hij Rond den
Heerd in gang gestoken (2 Dec. 1865). Zes volle jaren
verzekerde hij de redactie van twee weekbladen. Dat
zegt genoeg over de verbazende werkkracht van de
onderpastoor, die tevens zijn parochiewerk zeer behartigde. Uit de documenten krijgt men de indruk dat

Gezelle de last van het politieke journalisme dapper
1) L. Scharpé : Gezelle als Spoker in DW B 1904. — R. van
Sint-Jan. Guido Gezelle's avonturen in de journalistiek. Tielt
1954. — Prof. F. Baur, Guido Gezelle's Proza en Varia, Inleiding (Antwerpen 1950).
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heeft aanvaard en gedragen als een losprijs voor de
redactie van Rond den Heerd, waar hij vrij en blij zijn
volle maat kon geven.
In het jaar zelf dat Reinaert de Vos, bij de dood
van Vleeschouwer, gestaakt werd, zou Gezelle een
laatste maal als Spoker opduiken. En ditmaal in een
gedrukte — zijn eerste — almanak. De aanleiding was
weerom de politieke spanning in Brugge.
In 1865 had de liberale gilde « De Klauwaarts », bij
Edw. Gailliard te Brugge, uitgepakt met een almanak:
Schild en Vriend ; medewerkers waren o. m. Emmanuel
Hiel, Elisa Mather, Jan Ferguut en Frans vanden
Berghe, de schrijver van De Klauwaarts. De volgende
jaargang (1866) verscheen bij een andere drukker en
bracht o. m. de novelle « De Hoogveerdige Kleermaker » van K. Versnaeyen. Mgr. Wemaer, die als politiek moderator op de pers te letten had, oordeelde
dat het evenwicht moest hersteld worden door de
uitgave van een katholieke almanak voor 1867. Hij
stelde een « note de direction » op voor de samenstelling van deze almanak, riep Gezelle bij en drong aan
op spoedige uitvoering. Dat was in Juni 1866. Gezelle
zat echter tot over de oren in de redactie van zijn
twee weekbladen. Mgr. Wemaer begreep dat zijn journalist dat alleen niet kon klaar spelen. Hij keek uit
naar medewerkers en kwam terecht in « Saint-Louis »,
het Bisschoppelijk College. Daar vond hij twee leraars
die bereid waren Gezelle bij te staan : Hugo Verriest
en Hendrik-Lodewijk Mortier.
De brieven van Mgr Wemaer aan Gezelle behelzen de
volgende passages betreffende de almanak. (1)
25 Juni 1866. « Je vous envoie ci joint une note de direction
pour l'almanach projeté. Tachez de me donner ce soir une
réponse. Si la chose ne peut pas se faire cette année, táchez
de vous tenir prêt pour l'année prochaine. »
1) Gezelle Museum Brugge. Aanwinsten.— Als journalist van
30 had Gezelle zich te richten naar de « Notes de direction » die Mgr. Wemaer hem regelmatig toezond.
't Jaer
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leur concours pour la rédaction de l'almanach. Je vous transmets la demande de 4000 exemplaires faite par M. Alexandre de Croeser. Mr De Lange-Deman est allé aujourd'hui à
Thielt et a Ypres : il recommandera De Lacher van Brugge
dans ces différentes localités. Faites annoncer l'almanach
dans le Jaer 30, le Franc de Bruges, le Bien Public, le Journal
de Bruxelles etc. »
Op 1 Aug. drong Mgr. Wemaer nog weer aan : « Ou en
est votre almanach ? »
Een woord over de minder bekende collega van Hugo
Verriest. Hendrik-Lodewijk Mortier was een geboren leperling, priester gewijd in 1859 ; in de jaren 1861-69 was hij
leraar in de mathesis, physica en koophandel aan het SintLodewijkscollege. Na een drietal jaren dienst als onderpastoor op de O. L. Vrouwparochie te Brugge, trad hij in de
Sociëteit van Jesus (1872) en overleed te Kortrijk in 1899
als overste van de Residentie. Bij de Kortrijkzanen van de
vorige generatie heeft hij prent geslagen : hij was een figuur
van formaat, flink predikant, sociaal vooruitstrevend man,
die o. m. met zijn franse sermoenen in de « messe des
artistes » de actie van Deken De Gryse doelmatig heeft
gesteund.
Mgr. Wemaer heeft ten slotte de slag thuis gehaald.
Voor het jaar 1867 was Gezelle gereed met zijn almanak. De titel droeg :
« Voor Jan en Alleman. SPOKERS ALMANAK OF DE
LACHER VAN BRUGGE. Behelzende al dat goed is, niet
dat niet en deugt, benevens nog andere dingen. Te
verkrijgen bij alle treffelijke drukkers en boekverkoopers, ten prijze van « nen dikken ». -- 1867. -- Eerste
Jaar. »
Het magere boekje was gedrukt bij Edw. Gailliard,
de drukker van Rond den Heerd en van Gedichten Gezangen en Gebeden. Op de gebruikelijke kalender volgt
een « dagklapper » per maand die volkskundige gegevens overneemt uit RdH. Daarop volgen de volksvertelsels van Jan Siimbrouck en van Waan van Waantje
Wekkers ; een gedicht « De Lof der Vlaamsche
Boeren » ; een nieuwjaardeuntje en een kerstliedje.
En tot slot komt een allegaartje « Waar 't vliegen
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titel, die prijs van « nen dikken»: een muntnaam die
juist te Brugge geheel vreemd is.
Spokers Almanak heeft maar dit eerste en énig jaar
1867 beleefd. (1) Waarom werd hij niet voortgezet?
Voor zover we weten heeft Mgr. Wemaer niet meer
aangedrongen op verdere publicatie, hoewel de Schild
en Vriend van de tegenpartij voort verscheen.
En wat hebben Verriest en Mortier tot de samenstelling van de almanak bijgedragen? Zeer zwaar kan
deze medewerking niet geweest zijn. Op het geheel
staat dan ook de stempel van Gezelle, echter als
opsteller van Rond den Heerd veeleer dan als « Spoker »,
Wie weet of juist het gemis aan « spokerij » ook de
lezers van 't [aer 30 niet heeft doen uitzien naar een
almanak met meer lachkruid dan onder deze veelbelovende dubbele naam van Spoker en Lacher te
vinden was.
A. VIAENE
VERBAMIST.

Gisteren woonde ik bij toeval hier te Werken een biljartmatch bij, en toen een van de spelers vaststelde dat zijn tegenstrever de ene reeks punten na de andere aantekende.
riep hij : « We zijn verbamist •• om te zeggen: «We zijn
verloren :te
Bamisse (St. Bavo. 1 Oktober) is de datum waarop in deze
streek veel pachten vervallen. Zou deze spreuk dan zoveel
betekenen als : We moeten verhuizen; we zijn gedeurwaarderd; en vandaar : we zijn verloren ~
Krijg ik daarover verdere uitleg in Biekorf ~
B. S.
REME.DIE TEGEN ZWEREN.

Het volgende heb ik zelf beleefd twintig jaar geleden. Ik had
zweren in de nek. een hele resem. «Ge moet beer stelen en
dat op de zweren leggen
zo kwam er een oud mens vertellen. En ik heb die remedie met gestolen beer ondergaan en
.. .leef nog!
V. H. Meulebeke
>}.

1) Over de uitgave van Spokers Almanak: H. Stalpaert, De Duik·
almanak van GG. in Biekorf 1949, 232-33. - Zech-Dubiez. Les Al ..
manachs Belges. 205 (Braine-le·Comte 1902). Vgl. «Haec Olim »
(Annuarium van de Oud-Studentenbond, St. Lodewijkscollege) J 953..
54. blz. 19..20.
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OVER EEN SINT ..LAUREINSSCHILDERIJ
TE ZEDELGEM
In 't jaar 1934 verscheen « De Geschiedenis van
Zedelgem en Veldegem » door F. Ronse. Eer nog het
boek van de pers kwam was de schrijver al overleden
(22 Januari 1934) ; wat voor zijn werk een echte ramp
betekende. Want hij kreeg de gelegenheid niet de proeven na te zien ; en degene die de correctie op zich
nam, deed het op erbarmelijke wijze.
Pastoor Frederik Ronse — in de wandeling kortweg
Fré Ronse — was een zeer eigenaardig man. Eerst in
zijn ouden dag, als hij te Zedelgem stond, had hij zich
aan 't schrijven gezet, en hij maneuvreerde op de
grensgebieden van ascetisme en geschiedenis. Zo schreef
hij een werkje over de Wees-gegroet, en een ander
over Sint-Jozef. Maar 't geschiedschrijven was zijn
grootste liefhebberij.
Hij had er nog andere ! Hij boetseerde. Hij schreef
verzen. En dikwijls heb ik in die vervallen, bijna onbewoonbare maar plezierige oude pastorie van Zedelgem zitten luisteren naar de lezingen uit eigen werk.
Soms zaten we daar met enigen bijeen, rond de geboetseerde maquette van den Oud-strijder, en luisterden naar de berijmde beschrijving van het beeld. Wij
moesten neerzitten ; maar de pastoor stond, en declameerde : zijn mimiek en gebarenspel was nerveus en
overdreven. Die Oud-strijder, daarover zal 't best zijn
niet te spreken. Hij was een beetje familie van de fameuze Jules uit Sint-Baafs-Vijve. Maar we vonden alles
buitengewoon, zo zeiden wij. Het deed de brave man
veel plezier. En wij hadden er nog meer.
Maar 't ware Fré Ronse onrecht aandoen, moesten
wij zijn verdienste als geschiedschrijver willen kleineren. Hij was er wat laat mee begonnen — eigenlijk
te laat — om zich nog een volledig meesterschap in
't vak eigen te maken. Maar hij was van den huize uit
historicus ; en in zijn Geschiedenis van Zedelgem zal
hij, waar hij de serie pastoors eindigt, op zijn persoon,
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aantekenen : dat hij « de zoon is van Heer Archivaris
Edmond Ronse, geschiedschrijver van Veurne en Veurne.
Ambacht, die ook de jaarboeken van Pauwel Hey,
drickx uitgaf ». Hijzelf was een noeste werker en onver.
droten uitpluizer. Misschien wel een tikje oudewets, in
dien zin, dat hij geen enkel detail wilde voorbijzien of
in de pen laten, geen onderscheid maakt tussen belang.
rijk of niet belangrijk, en eerder zoekt te bedelven onder
de overvloed dan te overtuigen met inslaande bewijzen.
Maar zoals voor de meesten van die geduldige speurders,
zijn z'n werken kostbare bronnen, al blijven ze soms
troebele bronnen. Zijn studie over de Doopvont te
Zedelgem is merkwaardig. En zijn Geschiedenis van
Zedelgem blijft, niettegenstaande de povere uitgave,
een aanwinst voor onze Westvlaamse geschiedschrij.
ving.
Fré Ronse was een koppige kerel. Wanneer hij iets
in den kop had, zat het niet, volgens onze Westvlaamse
spreuk.... de rest is in 't latijn. lk heb, a propos in
zijn Studie over de Doopvont en in zijn Geschiedenis,
over twintig en meer punten 't met hem aan de stok
gehad — 'k wil daarmee niet zeggen dat hij mis was
en ik gelijk had, dat is wat anders — maar ik ben
nooit een voetje vooruit gekomen. Wat hij een keer
gevonden » had, bleef gevonden, en hij ging er geen
iota van afdoen. Zelfs niet voor den keizer.
Zo herinner ik me nog onze « vriendelijke ruzie »
over 't Sint-Laureinsaltaar in zijn kerk, een barok werk
van 1651, met een schilderij van de marteldood van
den heilige. In Rond den Heerd had ik een reproductie van oude gravure gezien, gravure die dezelfde
scene op nagenoeg dezelfde wijze voorstelt. Het plaatje
draa t de naam van de bekende Antwerpse graveur
Cornelis van Merlen. Fré Ronse, die zo rap was in
zijn conclusies, had aanstonds zijn theorie klaar : die
Cornelis van Merlen moat de schilder zijn van het
tafereel. 't Moest den artist zodanig meegevallen zijn,
dat hij van zijn schilderij een koperprent stak ! lk
had nu wel te beweren dat Cornelis van Merlen
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schien nooit een penseel gehanteerd had ; daar was
niets aan te protocollen : Cornelius van Merlen had die
Zedelgemse schilderij gemaakt, en dat staat, zwart op
wit, in de Geschiedenis, op blz. 78.

SINT-LAUREINSSCHILpERIJ TE ZEDELGEM

Daar was precies nog geen been bij gebroken.
Kwakkeltjes van dien aard kunt ge in de meeste lokale geschiedenissen ontdekken, en moest ik zo'n zwaar
boek willen schrijven als deze Geschiedenis van Zedel-
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pareltjes » eruit kunnen opvissen. Maar ik wil die van
Merlen-schilder (?) nu eens op de snijtafel leggen, eer
zijn legende tot aanvaarde historie wordt ; al is het
gevaar niet heel groot.
In ons jaar 1955 heeft Meester Cyriel Buffel een bescheiden
boekje laten drukken ten gerieve van de Sint-Laureinsbeevaarders te Zedelgem. Een van die dingen met een stukje
historische toelichting, zoals we in de meeste beevaarten mogen wensen. Voor zijn geschiedenis is Meester Buffel -- dat
spreekt vanzelf — te rade geweest bij pastoor Fré Ronse, en
heeft diens verkeerde opvatting betreffend onze schilderij overgenomen. Zo lezen we, op blz. 19, dat de besproken schilderij
rijk (is) aan kleur, machtig getekend, en toegekend aan
Cornelis van Mellen ». (1)

Onze schilderij is eenvoudig een kopij naar Rubens.
Het oorspronkelijk werk is in de Pinakoteek te Munchen, nT 726. Naar dat werk hebben veel Antwerpse
graveurs koperplaten gestoken. Eerst Lukas Vosterman
in 1621. 't Altaar te Zedelgem komt eerst dertig jaar
later, in 1651, tot stand. De onbekende kopiïst kan
eenvoudig naar Vosterman's gravuur gewerkt hebben.
Ook in het atelier van Corneel Galle (ii) is Rubens'

Laurentius tot twee keer in plaat gestoken. Toen onze
Cornelius van Merlen, die leefde van 1654 tot 1723, zijn
prentjes stak, was de Antwerpse fabricatie een echte
industrie geworden, die meer zegt door de kwantiteit
dan door de kwaliteit. De plaatstekers kopiëren de een
de andere. Van Mellen heeft waarschijniijk nooit
Rubens' werk gezien, maar gewerkt naar een oudere
gravuur.
Ook schilders werkten volgens gravuren naar 't werk
van bekende meesters. Van die Rubens-schilderij —
de marteldood van Sint Laureins bestaan twintig en
meer kopijen. Wie het doek te Zedelgem schilderde
is mij onbekend. Maar hiervan kunnen we zeker zijn :
het was niet Cornelius van Mellen. M. ENGLISH
1) Meester Buffel illustreert zijn boekje met een plaat van
de schilderij. Zijn cliché stond hij gereedelijk af ten gebruike van
Biekorf. Wat uitermate vriendelijk is. Sint Laureins lone 't hem.

-299 DE VERBOUWINGEN VAN DE ABDIJKERK
VAN SINT-ANDRIES
(Ver\?olg en slof \?an blz. 266)
IV.

De herstellingen

na

de Geuzentijd .

In de loop van Maart 1578 maakten de Gentse Calvinisten zich bij verrassing meester van de stad Brugge.
Kort daarna (29 Sept.) vielen zij in de abdij en plunderden kerk en kloostergebouwen. Alsdan zullen de
talrijke kunstschatten, door Arnoud Goethals beschreven, te loor gegaan zijn.
De plundering was tevens het teken van de verspreiding der monniken en de abdij zou nagenoeg
een halve eeuw verlaten blijven. Dom jehan Bourier,
de energieke abt van Oudenburg (1583-1598), vergaderde een nieuwe communiteit in het refuge van
Sint..A ndries te Brug~e. Daar liet hij zich, op 8 November 1598, tot abt van Sint-Andries benoemen, om nog
slechts administrator van de evenzo verwoeste abdij
van Oudenburg te blijven. Hij stierf op 21 Januari
1616, op het ogenblik dat hij zijn monniken naar
het aloude klooster in het Veld zou terugbrengen (1).
Zijn opvolger dom Henricus van den Zype (16161659) wenste in Brugge te blijven. De magistraat kwam
zijn plannen te gemoet en had hem zelfs een belangrijke
bouwgrond op de Zand (het latere Kapucijnenklooster)
aangeboden. Het besliste verzet van de sub-prior,
dom jacob Hureau, deed de zaak mislukken (2).
Daarbij brak in 1625 te Brugge de pestepidemie los,
zodat de monniken zich gelukkig achtten een gezondere lucht in Sint-Andries te kunnen vinden.
1) Zie over hem E. Feys en D. Van de Casteele, Histoire
d'Oudenbourg, Brugge, 1873, p. 401·403 ; Biekorf, 39 (1933),

blz. 121-124.
2) ~1ureau werd kort daarna, prior benoemd en bleef het tot
aan zijn dood, 1 December 1661 : N. Huyghebaert, Le néereloge de l' ancienne abbaye de Saint-André (Tablettes des

Flandres, 5, 1953, blz. 277).
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overwelven. Abt Van den Zype besloot ze als bedeplaats te gebruiken ; hij richtte ze zo goed mogelijk
in en kon er, op 29 Augustus 1625, opnieuw celebreren, na veertig jaar onderbreking.
Het was nochtans eerst in 1632 dat de abt zich
voorgoed te Sint-Andries kwam vestigen, na een
nieuwe golf van de pest, waaraan een monnik, dom
Michel Vrombaut, bezweek ( I- 27 Juli 1632). Benauwelijker echter dan de epidemie waren de aanvallen en
de rooftochten van de Hollanders in het Brugse
Vrije. Dom van den Zype voelde zich slechts veilig
binnen de omheinde stad. Zo bracht hij, in 1633,
zijn monniken tegen hun dank nog eens naar hun
refuge terug. Het jaar daarop waren ze weer te SintAndries, en nu blijkbaar voorgoed, want dom van den
Zype begon alsdan zijn kerk in orde te brengen.
Dom Bourier had voor de vensters van het koor
ramen besteld ; andere waren hem geschonken geweest, namelijk door burgemeesters en schepenen van
het Vrije (1). Dom van den Zype had ze naar Brugge
laten overbrengen, deels om ze veilig te stellen, deels
omdat hij er nog steeds aan dacht zich met zijn
communiteit in Brugge te vestigen. In 1634 liet hij
ze eindelijk aanbrengen op de plaats voor dewelke ze
bestemd waren.
Op 3 April 1642 kwam de bisschop Mgr de Haudion
de vier altaren van de abdijkerk consacreren. Het jaar
daarop werd het koor tot aan de scheidingsmuur overwelfd. Op 15 April werd de eerste steen van dit
1) e Aan mijnheere den prelaet van Sint-Andries de somme
van vijffentwintich grooten over ghelijcke somme hem bijden
college toegheleijt tot het maken van eene nieuwe glazeveijnster verwapent mette wapenen van den Landen inde
voors. kercke, bij ordonnantie ende quietantie vanden 5en septembre xvie veerthiene. » Brugge, Rijksarchief, Vrije, nr 355,
Rekening van 't Vrije over 1614, blz. 98v, n. 1.

— 301 —

gewelf gelegd, door onze kroniekschrijver zelf, de prior
dom Jacob Hureau. Het werk was op 20 Mei klaar.
Daarna werd het gewelf nog doorgetrokken in het
voorste gedeelte van de kerk dat zich tot aan de voet
van de trap uitstrekte.
Al deed hij dit alles misschien zonder veel geestdrift, toch heeft dom van den Zype tenslotte niet zo
slecht voor zijn landelijke abdij gewerkt.
V. De veranderingen onder abt van den Berghe.

In zijn uitgave van de kroniek van A. Goethals
heeft James Weale, na deken Van de Putte, een bericht over dom van den Berghe (1659-1679) opgenomen, dat kort na dezes dood werd opgesteld. In enkele
regels zijn de werkzaamheden van deze abt er in samengevat.
Deze abt gaf, in 't begin van zijn ambt, een grotere luister
aan het huis Gods, met verscheidene kostbare gewaden te
kopen, alsook talrijke zilveren kelken... ; daarenboven herstelde
hij de kapel, door dom Gilbert Le Bleu in 1555 opgebouwd
maar, afgezien van de muren, gans bouwvallig geworden, in
haar oorspronkelijke luister terug ; hij liet in deze kapel gewelven aanbrengen zoals er in het koor zijn ; hij bouwde
een merkwaardige grafkelder voor hemzelf, voor zijn confraters en opvolgers ; hij kocht een orgel, plaatste een nieuw
hoogaltaar, bevloerde het koor opnieuw ; hij ontving talrijke giften, namelijk kunstige gestoelten en merkwaardige
schilderijen ; eindelijk met de hulp van zijn monniken, maar
vooral van dom Jacob Cobrijsse, een zeer bekwaam schilder,
liet hij geheel zijn kerk versieren, zodat ze er geheel anders
uitzag dan voorheen, ja zelfs een nieuwe kerk mocht genoemd

worden. » (1)

De biograaf onderscheidt dus de herstelling van de
kapel, waar abt van den Berghe een grafkelder liet
bouwen, van de versiering van het koor. Van welke
1) N. Huyghebaert. 4, Het leven van de H. Benedictus »,
door dom Jacob Cobrysse, schilder-monnik der Sint Andries.
abdij-bij -Brugge (Album M. English, Brugge, 1952, blz. 199-210).
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kapel is hier sprake ? Ongetwijfeld van de O. L.
Vrouwkapel, want de abt werd op 12 April 1679 begraven onder het O. L. Vrouwaltaar « in de grafstede die hij zich had voorbereid ».
De tekst is niet duidelijk. Wij lezen er dat, in het
begin van dom van den Berghe's abbatiaat, de O. L.
Vrouwkapel bouwvallig was, dat ze geen gewelf had,
en niet zonder verwondering vernemen wij dat ze eerst
in 1555 door abt Gilbert Le Bleu zou zijn opgebouwd.
De kroniek en de Continuatio leerden ons echter
reeds dat bedoelde kapel in de xve eeuw bestond,
aangezien ze door abt Pieter Maets werd vernieuwd,
en dat dom Jean Bourier ze in 1612 liet overwelven.
Een latere aantekening in de Continuatio van Jacob
Hureau geeft ons de sleutel van het raadsel : de biograaf van abt van den Berghe had ons eerst moeten
zeggen dat de prelaat het O. L. Vrouwaltaar naar
de St. Andrieskapel had laten overbrengen :
e Hujus [sc. Sancti Andreae] sacelli soli muri modo extant.
Sed anno 1664 reaedificavit illud sacellum, et fornicibus auxit
Rev. admodum D. Benedictus van den Berghe, in eoque ultimum naturae humanae hospitium sibi et suis confratribus
posuit. »

Het was dus de Sint-Andrieskapel die, in 1555, aan
de evangeliekant ward opgebouwd en sedert de verwoestingen van de Geuzen een ruine gebleven was ; het
is de Sint-Andrieskapel die door abt van den Berghe
hersteld werd : naar deze kapel, waar hij zijn grafkelder liet bouwen, werd ook het O. L. Vrouwaltaar overgebracht.
Wat was voortaan het lot van de oude O. L. Vrouwkapel aan de zuidkant van de abbatiale kerk ? Hierover ontbreken ons alle gegevens, we kunnen slechts
een hypothesis wagen. Immers op het plan van 1777
(zie boven blz. 264) kunen wij heel duidelijk een kruisje
bemerken, dat ongetwijfeld een altaar aanduidt : de
kapel, van haar oude benaming beroofd, was dus nog
in gebruik. Nevens de gewezen O. L. Vrouwkapel,
althans sedert de xve eeuw, stond de sakristie van de
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monniken. Goethals immers vermeldt In zijn kroniek
dat abt Yvesone in 1416 In de O. L. Vrouwkapel
werd begraven, inter altare
et sacristiam. Einde xvus of
begin XVIIIe eeuw kreeg
ze de naam van sacristie S.
Crucis (1). Ik vraag me
af of deze benaming niet
van een «H. Kruiskapel »
werd overgenomen. Im . .
mers de verering van de
H. Kruisrelikwie blijkt in
de nieuwere tijd te Sint..
Andries belangrijk te heb..
ben toegenomen. Is onze
veronderstelling juist, dan
zou, bij zijn verhuizing 0 ZICHT OPHET KOOR 0
naar de St. Andrieskapel, NAAR EENTEKENIHG VAN 111'5
het O. L. Vrouwaltaar
hebben plaats gemaakt voor een H. Kruisaltaar, dat
op zijn beurt de naam heeft gegeven aan een sacrisiia
S. Crucis.

VI. De sloping "an de abdijkerk..
Over het verder lot van de abdijkerk bezitten wij
geen gegevens. Alleen weten wij dat dom Maurus
Elewaut, laatste abt van Sint-Andries (1773.. 1809), het
hoogaltaar nog eens liet vernieuwen. Dit kunstige
stuk bestaat nog en prijkt heden in de O. L. Vrouwkerk te Brugge (2). De pieia van de Brugse beeldhouwer P. Pepers, die de mensa ervan versiert, draagt de
datum 1779. Het hoogaltaar van dom Elewaut bleef
slechts twintig jaar in de abdijkerk. In de loop van
1) Aantekening van 1735 in het hs. van de Continuatio.
2) Notes sur Ie culte marial (Les Cahiers de Saint-André, XI,
1954, blz. 234..240). Zie ook Biekorf 1955. blz. 174: levering in
1779van het in Henegouwen afgewerkte marmeren altaar.
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en abdijen opgeheven ; gebouwen en meubels werden
openbaar verkocht ten bate van de Franse Republiek.
De aankoper, een zekere Marchand de Longpré, be heerder van het nieuwe D Spartement de la Lys, liet
de abdijkerk slopen. Wanneer gebeurde dit ? De datum
van dit treurig einde werd wellicht nooit aangetekend.
Een tekening van J.Verbrugge, gedateerd van 1813/14 (1),
laat ons vaststellen dat op deze datum alleen de parochiekerk nog bestond.
Zo verdween, in het begin van de vorige eeuw, een
stichting die ongetwijfeld een plaats heeft ingenomen
in de geschiedenis van de Vlaamse vroomheid.
DOM NICOLAAS HUYGHEBAERT

SPREEKWOORDEN UIT EEN BRUGS SCHOOLBOEK VAN 1727.

Een leraar uit een van de Brugse colleges -- naar ik vermoed
een pater Augustijn — gaf in 1727 een boekje uit : Adagia
alphabetice digesta ten dienste van de lerende jeugd. Eigenlijk
een rijke verzameling Vlaamse spreuken en spreekwoorden
gevolgd door een vertaling in sierlijk latijn. Dat de verzamelaar goed de volkstaal kende blijkt uit de volgende kleine
bloemlezing :
Een bontecraye maeckt den winter niet.
Een gast stinckt op den derden dagh.
Hy is doortrapt gelyck een begyne huyck.
Hij vraeght naer duyvel noch syn moer.
Het eerste gewin is cattegespin.
Gy hebt de kat den kaes bevoolen.
Als het verken droomt, dan ist van draf.
Daerom niet getreurt, al is de broeck gescheurt.
Wie heeft syn Moeder niet bescheten ?
Wat niet en suert, en soet niet.
In een andermans schotel, ist altyt het vetste.
Een man om op een dosyn een toe te geven.
Mosselen souden geirn Visch syn, tonden sy uyt de schelpen.

1) Stadsbibliotheek van Brugge ; gereproduceerd in Biekorf,
41 (1935), en in Stan. d'Ydewalle, Geschiedenis van de parochie Sint- Andries, p. 41.
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SAGEN UIT DE WESTVLAAMSE NOORDHOEK. --

Vgl. 1954, 277.

V. VAN MENSEN DIE WERE KWAMEN
't Is lange geleen, zei de beuterboerinne overtijd,
dat Pier Ide van Oostkerke alzo van die rare toeren
tegenkwam. d' Oude Damse vaart was nog niet toegesmeten en 't was langs die vaart dat 't vorenviel.
Op een avond kwam hij g' heel late naar huis, en
tussen Tiele van Bellens en 't IJzerhekken zag hij
daar een schone herberge staan. Pier had die herberge
daar nooit weten staan. Hij wreef een keer zijn ogepitten uit om te zien of hij niet en droomde, maar
waarlijk er stond daar een herberge lijk uit de grond
gestampt ; en dansen dat ze daarin deden, en een
lachemarterij dat dat was, en schoon muziek en schetteringen van stemmen.
Pier, lijk een groten, trok binnen. Hij dronk er twee
pinten bier en hij betaalde ze, en hij was wel gekomen. 't Waren daar veinten en wijven, en lijk of dat
Pier wilde voortgaan vroegen z' aan hem of hij entwat
wilde doen. « Bah ja' k, zei Pier, als 't doenlijk is 't
gene da' je vraagt ». « Kom een keer mee », zei er
daar een vrouwmens, en Pier ging mee, en er stond
daar een groten zwaren ijzeren koffer en daarboven
op een beer van een hond, een lelijke zwarte beeste.
Al wat dat Pier moest doen was die koffer opendoen.
Hij kreeg de sloter, hij moest hem maar juiste in 't
gat steken en opendraaien, de hond kost niemendalle
doen. Maar die loebas lag daar te briesen lijk een
leeuw, 't schuim liep uit zijn tote en Pier betrouwde
dat sport voor geen ziere. « 't Zekere vóór 't onzekere,
zei Pier in zijn eigen, en daarbij er zijn hier geen
prijzen te winnen », en hij trok er van onder.
En spijtig dat ze waren, ze waren over van verdriet
en smerte en z' hadden pertank willen goude bergen
geven juiste om die sloter om te draaien en ze vielen
op hulder knieën en ze schreemden en ze riepen
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« Wee, wee, wee, 't is were voor honderd jaar in de
roo zee. »
's Anderdaags nu peisde Pier : « 'k Ga toch een keer
gaan loeren of die herberge daar nog staat », maar al
wat hij vond was een molhoop met twee kluiten erop.
't Was 't geld waarmee dat hij zijn pinten had betaald.
Had Pier slim geweest, hij had een pit gedolven op
de plekke waar dat zijn twee kluiten lagen en zo zeker
of dat twee en twee vier is had hij daar geld gevonden.
Die veinten en die wijven, he ! dat waren mensen
die were kwamen, z' hadden daar geld weggestoken
dat 't hunder niet was. »
Deze sage is opgenomen te Dudzele. De zegspersoon
(± 45 j.) is afkomstig van Oostkerke. In u Zeisels en Vertellingen » van J. Leroy, (7 e uitgave, III, 135 : K Een sabbat van
spoken ») vinden wij een variante. Ko Klabauw gaat eveneens een pint drinken in een toverherberg ; hij zegt echter
r God zegene U, bazin ! » en alles is afgelopen.
In ons verhaal wordt het thema van de toverherberg verwerkt met een vertelling over mensen die moeten weerkeren
omdat ze tijdens hun leven onrechtvaardig waren. A. M.

SCHADEBELETTERS TE BRUGGE. 1749.
Hun aantal was a van alle oude tyden gheweest op veerthiene ». In April 1749 waren er nog zes r daer van selfs
eenen, mits synen ouderdom, te weten Adriaen Geernaert,
was buyten staete vanden behoorlycken dienst te connen
doen. »
De magistraat besloot dit niet al te efficiënte korps aan te
vullen met drie nieuwe eenheden ; benoemd werden : Adriaen
Rogiers, Joseph Casteau en Joannes De Praetere. De nieuwe
schaedebeletters » waren gehouden « te worden poorter deser
stadt, den eedt te doen als naer costume ende voorts te
besorgen hunne cragen, rock ende ander parerement jegens
de aenstaende solemnele processie. » Een lid van de magistraat deed hun, op de schepenkamer, plechtig de « silvere
craeghe » aan acht dagen vóór de grote Jubileum-feesten ter ere
het Heilig Bloed (3 Mei 1749). — Brugge SA. ResolutieBouck 1747 - 49, f. 189 v.-191 v, V.
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S1NT-VINCENTIUS EN SINT-BRIGIDA VAN IERLAND
GEDIEND TE BESELARE
Van 22 januari tot 2 februari grijpt in de parochiale kerk
te Beselare de jaarlijkse bedevaart plaats tot de Heiligen
Vincentius en Brigida van Ierland. Eerstgenoemde wordt
aangeroepen tegen besmettelijke ziekten, verzweringen en
verwondingen, terwijl men de Ierse Maagd vereert tegen oogkwalen en tegen plagen onder het vee. (1)
In deze regels willen wij het alleen hebben over de devotie tot Sint-Brigida van Ierland, over h .t ontstaan waarvan
het plaatselijk Liber Memorialis (anno 1938) ons voldoende
inlicht. (2) Aldaar vernemen wij hoe de boeren, die tot nog
toe, als er iets scheelde onder de beesten, Brigida altijd
moesten gaan dienen te Oostnieuwkerke (3), aandrongen om
de heilige ook te Beselare te laten vereren. Het was het
bestuur van de Boerinnenbond dat de tolk was bij de geestelijkheid en het verklaarde zich bereid het beeld te bekostigen. De aanvraag werd door Monseigneur gunstig beantwoord
en men bekwam een relikwie. Een beeld van de heilige
werd besteld bij het huis Dupont te Brugge.
Sinds eeuwen reeds werd Sint-Vincentius te Beselare vereerd, en daar de feestdag van Sint-Brigida zo dicht erop
volgde, werd besloten beide heiligen in één adem te vieren,
te beginnen op Vincentiusdag (22 januari) en eindigend, via
Brigidadag (1 februari), op 0.-L.-V.-Lichtmis (2 februari).
Er werd een ommegang opgericht rond de kerk, waarbij
beide heiligen evenveel eer werd aangedaan men maakte
drie kapelletjes met taferelen uit het leven van Sint-Vincentius en drie taferelen uit het leven van Sint-Brigida. De
scènes werden geschilderd door een Retorika-student uit
Menen.
Men sprak de Firma A. Cosaert-Decraene uit Roeselare aan
om de devotieprent te drukken. Bij het afbeelden van de
1) Zie over Sint-Brigida in 't algemeen A. O'Flanders, 0. S. N.,
Van Sinte Brigida (de lersche), Beschermster van Stal en Neerhof,
Lannoo, Tielt 1946 ; over Sint-Brigida in West-Vlaanderen : M. English, Vereering van Sinte drigida in West-Vlaanderen (Biekorf, 1940,
biz. 33-44 ; 64.74).
2) Wij danken hier Z. E. H. Debyser voor de welwillendheid waarmee hii ons zijn Liber Memorialis liet inkijken.
3) Het Liber Memorialis vermeldt Westrozebeke, maar het Wet

geen twijfel dat hier het nabije Oostnieuwkerke bedoeld wordt.
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begaan door Sint-Brigida van Ierland te verwarren met SintBirgitta van Zweden. Inderdaad, op de prent voor Beselare
- en ook op deze voor Oostnieuwkerke - werd de Ierse
Maagd een vlammend hart in de linkerhand gestoken, hetgeen
bet ikonografisch attribuut is voor de Zweedse Birgitta.
(Zie Ch. Cahier, Caractéristiques des Saints ... , I, 235). Zij
staat er verder afgebeeld met de abdisstaf in de rechterhand en een sluier en krans om het hoofd : zij bevindt zich
op een weide midden twee koeien, een schaap en een varken.
Bovenaan de prent prijkt volgende tekst: «Zegen vee en
akkerwerk, en sluit ons vast aan God en Kerk ! » Dezelfde
prent staat afgedrukt op het affiche dat de bedevaart aankondigt.
De boerinnenbonden uit het omliggende werden uitgenodigd
tot de plechtige wijding van het beeld op woensdag 2 februari 1938.
Nog altijd zet de winterplechtigheid in met een parochiale
biddag. Op Brigida-Maandag is er een plechtige mis met
sermoen. te 9 uur. Na de mis doet men de ommegang bij
de kapellen - thans 7 in het geheel - van beide heiligen.
Op de andere dagen is er mis te 8 uur.
Behalve de plechtigheid in de winter is er ook een begankenisdag op Tweede Pinksteren. Deze dag is de voornaamste,
omdat hij in de beste tijd van het jaar komt en samenval t
met de kermis te Beselare.
De verering tot Sint-Vincentlus en Sint-Brigide heeft een
lokaal karakter: de bedevaarders. die 3 maal rond de kerk
stappen. kunnen een litanie, een prent, de gebeden voor do
ommegang en kaarsen verkrijgen. Er bestaat ook een konfrerie.
Aan beide beelden in de kerk hangen alles samen nog wel
een twintigtal bestofte ex-voto' s (paardjes. koetjes. pluimvee,
beentjes, handjes, kindjes en resems tandjes), doch deze
worden thans niet meer gehangen. Hier heerst, blijkens de
ex voto' s, kontaminatie tussen de twee devoties: men vindt
handjes en beentjes bij de H.. Brigida, en pluimvee bij de
H.-Vincentius.
W. GIRALDO
KLEMKOORDE. - Hoven blz. 253.
De Hallebedevaarder uit Lichtervelde schijnt die benaming
voor de paternoster als een hebbelijkheid van zijn Voorzitter te
laten gelden. Hier in Waregem zei een gewone man tegen een
priester : «Als ze de zondag achter in de kerk beginnen te klap·
pen. dan haal ik mijn klemkoorde uit mijn zak en ga ik aan
•t

lezen. •

J. V.

— 309 —
HUIZETJES OP STRAAT GEBOUWD
Hoe die huizetjes er kwamen ? Vraag het maar eens
aan de bejaarde mensen van de streek, ze zullen het
u wel vertellen elk op zijn manier. Te MALE (St. Kruis)
was het alzo gegaan.
« De b'rong die dan op 't kasteel woonde, wilde van
uit zijn veinster een ver gezicht hê'n ; en lijk of dat
toen nog de gewente was, elk was schuw van te misdoen of te miszeggen. En mijnheere deed de tweewoonste voorbij d'herberge 't Koersepeerd afsmijten.
Zelfs 't huizetje van Pier Zaallens wilde hij ook niet
meer zien ; en daarom liet hij die hoogte opvoeren
en beplanten, dààr al de zuidkant van 't kasteel nevens
de kalsie.
Nu den ouden Najaards die in de tweewoonste woonde,
viel niet slinks : hij sloeg komplot met enige vrienden
om te kleine koste een huizetje op één nacht te bouwen.
« Daar 'n kan er niemand niets aan doen, beweerde
hij, maar 't moet op één nacht onder dak zijn » ; en
in stilte timmerde hij de kappe.
De plekke wierd goed uitgekozen : een verloren
noensche schicht van « 't Ziedstraatje », juist over de
beke. En in den vroegen avond gingen ze aan 't delven en heel de nacht waren de mannen aan 't metsen
en klauwieren, kloppen en slaan, aanhalen en timmeren ; van zijn eigens al groef weg. Maar 't huizetje stond
er onder dak en 's nuchtends woonde mijn kozen
d'r in.
Als mijnheere van Riekevelde dat 's anderendaags
hoorde, kwam hij seffens te peerde gereên en met
veel fransche komplementen verdreegen van : « non
nong ! van sie komsa, mooa properteir ! »
Sevens' vader hurkte wel een keer, maar hij zei toch
alzo : « Mijnhere 'k ben in mijn recht, 't huizetje is
op één nacht gebouwd en 'k weun d'r in lijk of dat
je ziet ».
Mijnhere wilde cijns doen betalen, maar 't huizetje is
toch eigendom van d' afstammelingen gebleven. »

-
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Te OEDELEM was het nog anders; 't was er ook
veel stiller gegaan. Dat kwam eigenlijk hierdoor: de
straat ginder ver bij de Wittemoer is op 't uiteinde
van de parochie gelegen.
« Wel mensch toch! zei 't vintje alzo, eer dat er
hier een kalsie geleid wierd, weunden wulder hier te
midden van de busschen en de poteerde, gelijk t
endend de wereld. En die doodarm was bouwde een
huizetje van gevlochten takken en staken met leem
besmeerd. Maar 'k 'n zegge niet, Loden Frassoo had
't nog fijnder uitgevonden. Hij zette zijn huizetje langs
de kanthage op een verloren uitsprong van de strate
naar Maldegem; en niemand kost er hem eentwat
eischen. Maar 'k 'n wete niet hoe dat' toen later gegaan
is, als ze de strate rechte getrokken hên : hoe dat ze
't dan « gekantemand » hë'n en overeengekomen zijn
'0 zou 'k niet kunnen zeggen »,
M. C.

HET KAPELLEKE VAN TEN BOGAERDE
BIJ

KOKSIJDE

In een ligger van de abdij Ter Duinen uit 1709,
berustende in het archief van het Bisdom te Brugge,
spreekt men van het kapelleke van Bogaerde. De lig ..
ger uit 1645 van dezelfde abdij (archief van het Groot
Seminarie te Brugge) bevat een plan van Ten Bogaerde
met aanduiding van de plaats waar dit kapelleke stond.
Nog heden kan men goed de plaats terugvinden,
daar de wegen die er langs liepen tegenwoordig nog
bestaan.
Het kapelleke stond in de hoek gevormd door de
Bogaertstraat en de Oude Nieuwpoortweg. Deze plaats
ligt op 765 m ten zuiden van de ingangspoort van
Ten Bogaerde, en op 330 m van de weg van Veurne
naar de Panne, gemeten in zuidelijke richting.
Op de kaart van F erraris (ca 1775) staat het kapel..
leke verbeeld op dezelfde plaats.

-- 311 ---In het handschrift « Recueil des Inscriptions publiques et particulières qui existoient avant 1799 dans les
églises et autres lieux publics des villes et chatellenies
de Furnes appendances et dépendances » geschreven
door Van der Meersch en toebehorend aan Kannunik
R. de Spot te Veurne, die het ons welwillend liet
inzien, lezen wij het volgende :
« Nous avons trouvé deux pierres bleues devant la Chapelle appellée de capelle ten Houcke, qui est en entrant a gauche
l'avenue pour aller a la ferme nommée ten Bogaerde... » En
verder : « Ces deux pierres ont été en l'église ten Bogaerde.
La première représente un abbé en pontifical en chape ; à
la crosse est attaché un voile tel que le portent les abbés ;
audessus de sa tête est un écusson, d'azur au sautoir d'or
cantonné d'une étoile et de trois glands d'or, timbré d'une
mitre et d'une crosse. A droite l'écusson de l'abbaye » (volgt
dan de beschrijving van dit wapenschild). En verder nog :
Sur le grand bord sont ces lettres :
Hic facet Reverendus in Christo pater Dns. D. Andreas a Quercu
licentiatus theologise et trigesimus octavus abbas huius domus qui obiit
anno Dom. millesimo sexentesimo decimo, tertia Augusti, anno aetatis
sexagesimo, professfonis quadragesimo et abbatialis dignitatis quarto.
Req. in pace.

Devant la dite Chapelle et après la précédente est une
pierre de moindre grandeur qui est aussi de l'église ten Bogaerde qui est a présent la grange :
Hic facet Dominus Franciscus Minnens Furnensis religiosus ac
sacerdos monast. B. M. de Dunis ord. cyst.

De eerste grafsteen is dus van de abt André Duchesne (1606-1610), die begraven werd in de kerk van
Ten Bogaerde.
De capelle ten Houcke is dus wel en zeker het kapel leken van Bogaerde, de beschrijving ervan komt geheel
met dit laatste overeen.
K. LOPPENS
KOOLKERKE.

Waar ligt Schobbejaks hoogte ergens op Koolkerke ? Er
heeft daar een kapel gestaan, zei me een Oelemnaar.
In een bilk op het « Hofsteetje » te Koolkerke is er een
« pit » : hij kan nooit gevuld worden, er heeft daar een
kerk gestaan. Zo vertelt men. Wie kan die plaats nader bepalen ? W. D.
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DE LEEMWAL OP EDEWALLE
Leemwal is de naam van een aloude hofstede gelegen
binden Ambachte van Sarne in de prochie van Handzaeme
verre noordt van de kercke » tegenwoordig langs de Koekelaarse baan te Edewalle t. w. waar in 1914 Felix Jonckheerede Ruyttere woonde.
De naam Leemwal komt niet voor bij De Flou. Benevens
dat mijn moeder, daar geboren ten jare 1859 als dochter van
Louis de Ruyttere en Rosalie Segaert, mij de naam van het
hof meermalen heeft vernoemd, las ik hem ook in « den
rechten caevel ende deellot van landen, huyzen ende boomen
mitsgaeders busschen ende meerschen toebehorende Jorijs van
Kemmele in huuwelycke hebbende Marye filia Pieter Willaert
filius Joos Ammants ;... by verscheidinghe ende verdeelinghe
jeghens Jaecques, Pieter, Claeys, Jan en Pieternelle Willaert,
mitsgaeders jeghens Pieter van Hille, in huwelyck hebbende
Elisabeth, oock dochter van voorseyde Pieter, ende dat van
alle de ghemeene goedinghen hemlieden achtergelaten bij
Pieter Willaert filius Joos-Ammants en Leyseken de Vincq
hemlieden vaedere en moedere. » (18 Sept. 1664).
Daar is sprake van « 't vierde part van een behuysde hofstede groodt zevenenveertig ghemeten vier en tnegenthigh
roeden landts enz... metten scheure ende stallynghen daerop
staende, metten wallen ronthomme hiermede gaende genaempt DEN LEEMWAL daer den voornoemden Pieter filius
J oos-Ammants overleden is... »
Dit oud bewijsstuk komt uit het archief der Willaerts. Daarmede bedoel ik een stapel papieren die ik vóór 1914 in mijn
ouderlijk huis te Vladslo wist op de zolder liggen en die afkomstig waren van moeders grootooms, Karel en Ferdinand
Willaert, die het hof bewoonden vooraleer mijn grootvader,
Louis de Ruyttere, zoon van Pieter en Godelieve Willaert, er
zich vestigde. Jammer ging dit archief gedurende de oorlog
1914-18 zo goed als geheel verloren. Misschien had men ermede wat licht kunnen brengen in het vraagstuk der families
Willaert waarvan Willy van Hille gewag maakt in zijn werk
« La famille van Hille », waar hij zegt (blz. 142 en 164) : « 11
y avait a Werken et environs deur familles Willaert portant
des armes différentes... etc. Mais leur généalogie nous parait
assez obscure. »
Ten minste drie eeuwen lang woonden er Willaerts op de
Leemwal.
Wat de toponiemen betreft die in « den rechten caevel » voor-
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komen, kan ik, benevens de naam van het hof, als daarbij
horend, vermelden : 1. een jeghenoote genaempt den Varenthouck (alsook den Varentmeersch) ; 2. den Swalmen-coutere ;
3. een hooghen coutere ofte Hooghen Ackere ghenaempt ;
4. het Steenovenstick.
Worden ook vermeld : De Steenstraete, Dixmudebusch en
« het kynderen van Ghysele landt », welke laatste familienaam
vermoedelijk in verband staat met het « Ghyssel-hoekske
nu nog bachten de Leemwal liggend, een gehuchtje van één
huis. K. SUYKERS

VASTEN « ELCK VOOR SY SELVEN
In Biekorf (1952, 232) las ik de vraag naar de betekenis
van bovenstaande zegswijze, die door de inzender in zijn
jonge jaren nog gehoord werd.
Pater Jan David liet reeds in 1622 vraag en antwoord drukken in zijn werk Den Bloem-Hof der Kerckelicker Cerimonien
(Antwerpen, By Jan Cnobbaert, Anno 1622 ; blz. 105). Hier
volgt zijn tekst.
Vraeghe. Waerom seght men op Sinte Marcus dagh, El k
voor sy selven ?
Andworde. Dat is ter oorsake van het vasten gheseyt ;
want dat en geschiedt niet als op andere vasten-daghen oft

Vigilien, die men 's daechs te voren vast, ter eeren van de
Heylighen, maer op den dach seas eensdeels om nuchtersmondts Godt bequamelicker in de Processie ende Litanien
te bidden ; ten anderen, om dat die Processie ende dat vasten

gheschiedt teghen de plaghen van peste, van nieuwe hae.
tighe sieckten ende sulcke misvallen, die eenen-ieghelicken
even nae zyn, ende die een-ieghelick over sy-selven vreest.
Soo seght men dat een-ieghelick op Sinte Marcus dach voor
sy selven vast. Anders oock andere vasten-daghen doet elck
voor sy selven, dat is tot syn sells bate, ende oock in 't ghemeyn voor andere. Ter oorsake van de Processie, soo en is
oock maer vasten-dach tot den noen, vleesch dervende nochtans den geheelen dach door. .
Uit deze tekst blijkt dat vasten « elck voor sy selven » b -

tekent : een vrije vasten, vasten uit devotie, niet uit verplichting. De mensen die in de Kruisprocessie meegingen, bleven
nuchter om hun gebed kracht bij te zetten. Zoals vroeger
meestal door de deelnemers aan een boetprocessie gedaan

werd.

E.

N.
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FAMILIE DE BOEY TE KORTRIJK
Dokter Auguste Peel zaliger vertelt in zijn « Kortrijk, 70
jaar terug » (blz. 88-89) van Vader De Boey die in de jaren
1870 zijn apotheek had nevens het grote herenhuis van Juffrouw Marie-Louise Vercruysse (het tegenwoordige « Grand
Hotel ») in de Doornikstraat. Dat was een van de oudste
apotheken van Kortrijk. Vader De Boey was een flinke
grijsaard met een witte ronde baard gelijk Sinte Pieter. Hij
roemde zeer het keukenzout en raadde elkendeen aan veel
keukenzout te nemen. « Ik zelf, zei hij, neem veel zout en,
na eten, voor mijn dessert neem ik nog een lepelken zout.
Zou ik het ooit tot in de tachtig gebracht hebben had ik
van mijn leven niet zoveel zout gegeten ?.... Ten andere —
zo voegde hij er schertsend aan toe — 't is in 't zout dat
men de zwijntjes bewaart.
Na de dood van Vader De Boey werd de apotheek door
zijn zoon Emile overgebracht naar de overzijde van de
Doornikstraat, in het nieuwgebouwde hoekhuis van de
Schouwburgstraat. Emile had geen opvolger en, na zijn dood,
werd de apotheek open gehouden door Juffrouw De Boey.
Deze had geen diploma — er waren nog geen apothekeressen
in die jaren vóór 1914 — maar van sluiten wilde ze niet
horen ; zij deed beroep op een discipel, die ook niet gediplomeerd was. Dit was helemaal tegen de wet. De provinciale
geneeskundige Commissie had goed te protesteren en processen-verbaal op te maken, Juffrouw De Boey bleef haar

officine » openhouden tot aan haar dood (in 1920 ?)
Over die laatste De Boey's zal een of ander goede lezer uit
Kortrijk nog wel nadere inlichtingen weten te bezorgen.
r

De familie De Boey was reeds te Kortrijk gevestigd in het
midden van de 18e eeuw. Een bekend figuur in de medische
wereld in de Franse en H3llandse tijd was de geneesheer
FRANCISCUS DE BOEY, geboren te Kortrijk 12 december 1760
en er overleden 20 september 1841. Hij had gedoctoreerd te
Leuven en zich omstreeks 1795 in zijn geboortestad gevestigd waar hij gedurende tien jaar (1819-28) president van de
Medicale Commissie zou zijn. Hij staat bekend als de grote
bevorderaar van de koepokinenting in het Kortrijkse. En hij was
homoeopaath ; in 1824 ging hij naar Parijs het congres van
de beroemde Hahnemann bijwonen ; hij publiceerde enkele
brochures met vertalingen uit Hahnemann's werken. Auguste

Voisin, regent aan het College te Kortrijk — en later biblio-
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eerste goede biografie over Jan Palfijn. Dit bracht hem in
betrekking met dokter Franciscus De Boey, die toen in de
Handboogstraat woonde ; deze vertelde hem hetgeen hij zelf
van zijn vader gehoord had, een anecdote die weldra algemeen bekend en beroemd zou worden, namelijk : dat Palfijn
te Kortrijk een lijk zou geroofd hebben voor zijn anatomische les en daarop, uit vrees voor de wet, naar Gent zou
gevlucht zijn.
Franciscus De Boey was een groot bewonderaar van Lavoisier en beoefende zelf de scheikunde, en wel met het oog
op de industrie. Voor het « Turks rood » (rouge d'Andrinople, rouges des Indes) was men tot laat in de 18e eeuw afhankelijk van Turkije : Kortrijkse fabrieken zonden hun beste
garens naar dat verre land om er geverfd te worden. In 1802
echter werkten de Kortrijkse ververijen met een eigen recept
dat de garens een kleur gaf evenwaardig aan het « Turks
rood koleur ». Deviry, de prefect van het Leiedepartement,
erkende openlijk de verdiensten van dokter De Boey in zijn
Mémoire Statistique van het jaar xIi ; hier volgt de tekst van
deze eervolle vermelding :
« Courtrai possède plusieurs teintureries dans lesquelles on est parvenu à imiter le rouge d'Andrinople, au point de tromper les marchands les plus connoisseurs. Cette découverte est due en grande
partie aux lumières du citoyen DEBOYE, médecin, qui par amour
pour les arts, se plait a enseigner gratuitement la chimie à ceux des
fabricans que la connoissance de cette science peut intéresser. »

Dokter De Boey is een voorloper geweest van het technisch
onderwijs en een figuur in de geschiedenis van een belangrijke tak van de Kortrijkse textielnijverheid : de ververij. Zijn
naam verdient er in ere gehouden te worden.
Hoe de afstamming van Franciscus De Boey in elkaar zit,
zullen Kortrijkse stamkundigen moeten uitmaken. Bekend
staan :
L. De Boey als apotheker toegelaten te Menen 12 mei 1788.
J. De Boey als apotheker toegelaten te Kortrijk 24 december 1794 ; in 1832 woonde hij in Buda.
L. De Boey, zoon ; als apotheker toegelaten te Brugge
25 mei 1825.
Een dochter De Boey was gehuwd met een Felhoen , die
de ververij had in Buda, nevens apotheker Vander Espt : de
oude fabrieksgebouwen van deze ververij — die achtereenvolgens Felhoen, Dejaegere en De Smet geweest is — paal.
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eerst in 1952 gesloopt.
De Felhoen's waren een familie van ververs: naast J. Fel..
hoen-De Boey was er nog een J. Felhoen als verver in Buda
gevestigd ; een derde werkte - steeds in 1832 - op de Dam
en « Felhoen frères et sceurs .. hadden een ververij in Overleie.
- Dr De Meyer. Analectes Médicaux, Suite 253-254. - A. Veisin
in Messager des Sciences et des Arts 5, 1827·28, 134. - De Viry.
Mémoire Statistiq ue du Dép. de la Lys (an XII) 157. - Annuaire
du Dép, de la Lys (pour l'an XIII) 250. - Ph. Vandermaelen. Annuaire industriel et administratif de la Belgique 11, 1833.
Ä. V.

MENGELMAREN
RAMSKAPELLE.

Naam en oorsprong.

Jacob de Hont, pastoor te Axel (1510-1525), heeft in zijn
handschrift met «praetvaria. de volgende vertelling opg etekend betreffende de oorsprong van Ramskapelle (bij Brugge).
De heer van Dudzele wilde een kapel bouwen op zijn
grondgebied en vroeg zijn onderhorigen dat ze daartoe elk
een hand zouden toesteken. Een oude vrouw zei dat ze niets
te geven had, maar - en hier gaat de pastoor over van
latijns proza naar dietse rijmen - maar, zei de vrouw:
Maer ic en hebbe maer een en ram.
Wilden hebben, ie gheven u dan,
Vercoopten ende maecter mede
Een capelle te dezer stede.
En de nieuw gebouwde kapel werd dan ook genoemd Rams
Capelle. naar het spreekwoord «dat de dingen meestal een
gepaste naam dragen». - N. de Pauw. Mnl. Gedichten en
Fragmenten 11, 421 (Gent 1903-1914).
De taalkunde (Mansion, Bestandd. VI. Plaatsnamen 71)
ziet in rams- de germ. stam hramas-, look; minder waar..
schijnlijk is het een gen. van hram, raaf misschien een per..
soonsnaam Hram.
C. B.
VIERING VAN ST-CRISPIJN

1955.

Weinig patroonheiligen genieten op heden zo' n verering als
St Crispijn. patroon der schoenmakers. Dit kwam op 25 october, St-Crispijnsdag, tot uiting op het Tweede Nationaal
Ledersalon te Gent, waar de tentoonstelling op het feest der
schoenmakers werd besloten met een vriendenmaal. Uit alle
hoeken van het land waren de ondernemingen vertegen-

--- 317

--

woordigd en reeds van in de vroege morgen van de 25 october gingen de werklieden die de stands openhielden, aan
het drinken. Daarop maakten al de Izegemnaars, die in dit
salon met de talrijkste en de mooiste stands voor schoenen
vertegenwoordigd waren, een uitzondering. Men viert immers
van ouds te Izegem St-Crispijn op de eerste maandag na
Allerzielen.
Op St-Crispijnsdag, 25 october, werd het Ledersalon besloten en gedurende het vriendenmaal werd volgend St-Crispijn-gedicht voorgedragen :
Beter passend kan 't niet zijn
om dit « Leêrsalon » te sluiten,
dan vandaag, met trom en fluiten,
op dit feest van Sint Krispijn !
't Is een wonderschoon historie
van die twee gebroers te gaar,
die ons vak, zo ieder jaar,
viert naar oude volksmemorie.
Sint Krispijn en Krispiniaan,
weggevlucht uit 't woelig Rome
zijn naar 't Frans Soissons gekomen,
waar z' aan 't schoenenmaken gaan.
Gratis schoeisel voor al d'armen
om zo, door die edele daad,
aan te tonen hoe het gaat
waar men liefheeft vol erbarmen.
Maar... de goede Sint Krispijn
weet wel dat gij ook moet leven
en niet alles weg kunt geven :
't moet niet altijd gratis zijn !
En daarom zal hij uw zaken :
-- leder, schoenen, marokijn —
zo in 't grote als in 't klein,
florissant en vruchtbaar maken !
Blijft dan altijd bij malkaar .
solidair en trouw eendrachtig,
samenwerkend, samen machtig !
Steeds dit groot salon indachtig !
En... tot binnen een paar jaar !

J. G.
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De volgende werden gezongen in de spellewerkschool te
Ruiselede. Ik heb ze gehoord van mijn moeder, geboren te
Ruiselede in 1859, en zij had ze daar gehoord, dus in 't begin
van de jaren 70. B. S.
Slimme Pier ging ratten spuwen
want z'n kaken stonden er naar,
en met z'n grote rugge
want z'n vracht was veel te zwaar !
Tram, tram, traaije
'k wete 'n veugelnest
in 't hoekske van 't schapraaije
m'en moeder weet het best
met zes en dertig eitjes
en 'n kakkernest.
Ge meugt het tegen niemand zeggen
voordat 't geroofd en es i
Kwerna, kwerna... en taatjespap !
'k Ging naar m'en moeiens krieken trekken
up nen ouden mispelaren boom !
En 't kwam daar een mannetje uit z'n huizeke
en 't zei dat ik niet en mochte
da 'k die krieken moest laten staan
en 't gaf mij daar een kaptje in m'n ore
da' ze bloedde...
'k Ging naar huis
en kookte m'n moeder daar een potje citroen
een potje muldermul
en ze zei dat ze 't niet en mochte,
maar z'at dat ze pofte
!

't Zat daar e mannetje in zen huizeke
bezig met naaien, toebak draaien,
zakken keren, jongens leren,
een trommeltje doen blinken,
het trommeltje doen stinken.
'k Zag daar nog twee mollejes vechten
en ze vroegen of 'k wilde meedoen,
'k zei van neen, maar 'k peisde van ja....
(Wie kan ermee voortdoen

?)

319 DE ACADEMIE VAN GISTEL.
Aansluitend met de nota van A. S. verschenen in Biekorf
1955, bl. 260, waarin sprake is van een PENSIONAAT TE TIELT
in 1792, veroorloof ik mij er de aandacht op te vestigen dat
er in die jaren ook te Gistel een Pensionaat bestond dat de
pompeuze naam voerde van « Acadérnie Française, Anglaise
etc. »
In de «Gazette van Gend » van maandag
stond volgende aankondiging ingelast :

13 juni 1791,

4: MAISON D'ÉDUCATION.
Comme Ie Public pourrait ignor er Ie succès de Académie
Française, Anglaise etc. établie depuis tr ois ans dans la Ville
et Comté de Ghistelles, les Personnes qu' un tel établisse..
ment pourrait intéresser. sont averties que Ie (sic) Prospectus
de la dite Acadérnie se distribuent gratis chez J. Begyn, Im ..
primeur à Gand et chez J. van Praet & fils, Ïmprimeurs à
Bruges. :.

r

Van E. H. English mocht ik vernemen dat, voor de belo..
ken tijd, een Engels Priester Prêtchard bij name, daar dienst
deed onder 't leeraarskorps.
In 1795 zat Alexander Rodenbach. - alias « Blinde Rodenbach », de grootoom van Berten Rodenbach, - en waar..
schijnlijk ook zijn oudere broer, in het Pensionaat van Gistel
op de schoolbanken; zulks is met zekerheid uit te maken uit
een brief geschreven door Alex. Rodenbach, voor hij met
blindheid geslagen werd, en gericht aan zijn vader: P. J.
Rodenbach. n' à RouIers. - Die brief draagt op de zijkant
volgende melding, eigenhandig geschreven en getekend door
Blinde Roden bach: «J'ai écri t cette lettre lorsque i' étais en
pension à Ghistelles. deux ans avant de perdre la vue. Rumbeke lez Roulers 28 7b r e 1852. A. Rodenbach, représen..
tant, Bourgmestre de Rumbeke. ))
I

Deze brief werd ten toon gesteld in de gemeentelijke feest ..
zaal van Rumbeke. met veel andere documenten betreffende
Alex. Rodenbach, op 21 juni 1953, dag der onthulling van het
standbeeld van Blinde Rodenbach. - De brief is in 't bezit
van de heer Advokaat Paul Coucke Rodenbach, Steenweg op
Waterloo 1502 b, Ukkel.
Indien iemand nadere bijzonderheden kent over dit Pensionaat van Giste!, hij zou mij groot genoegen doen wilde hij
ze mij rnededelen. Beste dank bij voorbaat.
J. D. D., Hoogstraat 65, Runlbekc.
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In een keurige brochure (Uitgeverij voor Gemeenteadministratie, Kortrijk ; 32 blz.) heeft H. STALPAERT onze Westvlaamse Kantwerkstersfolklore verzameld. Deze uitstekende blad-zijden vertellen en bespreken de legende van de kant, beschrijven uitvoerig en boeiend het leven op de oude spelle werkscholen en houden dan stil bij de weelde van het
Brugse en leperse spellewerksterslied. Een waardige folkloristische bekroning van dit « jaar van de kant. » De stempel van de auteur prijkt in de doorwrochte bibliografie over
het onderwerp die de brochure besluit. V.
'T BEERTJE. Volkskundige Almanak. Uitgegeven door de
Bond van de West-Vlaamse Folkloristen, 76 blz. met prenten.
Prijs : 10 fr.
De volaard van 't boekje is dat stuk vervlogen volksleven
van q Langs de oude heerweg » waarin land en volk van 't
Sijseelse in woord en beeld opgeroepen worden (M. Cafmeyer).
En de patacons ? Lees maar van de Waterduvel van
den Meulendam (J. Fraeyman) na het Leugenvertelsel uit
Geluwe (Remi Ghesquiere) ; van de Oude Brugse Huisnamen
(J. De Smet) en van Keizer Karel in school- en volksboek
(H.Stalpaert) en van Ko en Liza op de gedenkwaardige Victor De Meyere-hulde te Oostduinkerke (W. Giraldo). Met

voorop een treffelijk gekruide kalender. Beertje weet zijn volk
te besteken. B.
0. L. VROUW VAN REMEDIE TE IEPER.
Boven (blz. 60) is er sprake van de devotie van 0. L. Vrouw
van Remedie en de confrerieën van de H. Drievuldigheid, en
onder de kerken waar die confrerie gesticht werd, noemt
P. D. ook St. Pieters te leper. Dat is juist, en het beeld
van de Kristenslaaf is nog te zien. Het staat boven een
offerblok, maar van de devotie van 0. L. Vrouw van Remedie
heb ik nog nooit gehoord te leper. Zaliger Pastor Bonte
heeft nog een schilderij doen maken, die herinnert aan de
Trinitariërs, en die schilderij hangt nog steeds in de kerk. M.C.
Opstel

en Beheer :
A. VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge.
Postrekening : 2335.37

Abonnementsprijs 100 fr.
Beleefd verzoek de 100 fr. voor ;956 te willen storten of overschrijven op onze postrekening.

Druk. A. Van Poelvoorde Beenhouweratract, 35, Brugge
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DE BEVOLKING VAN DAMME
IN HET BEGIN VAN DE 18e EEUW
In januari 1701 overleed koning Karel II van Spanje.
Tot zijn opvolger werd verkozen de hertog van Anjou,
kleinzoon van de koning van Frankrijk, die als Filips V
de Spaanse troon beklom.
De Franse koning zond een 4.000 man troepen
naar de Vlaamse steden, om onze gewesten te verdedigen tegen een mogelijke aanval van de andere
mogendheden, die niet zouden dulden dat de Spaanse
en Franse kronen in één hand zouden verenigd worden.
Ook Spanje zond troepen alhier, waarvan twee batail
lons te Damme gelegerd werden.
In maart 1702 werd een verbond tegen Spanje en
Frankrijk gesloten door Engeland, Nederland en Oostenrijk. Daarop begon de Spaanse erfenisoorlog.
Begin mei 1702 nam de Nederlandse Generaal Coehoorn de stad Middelburg-in-Vlaanderen in, waar een
Frans garnizoen lag. Op 15 mei kon hij, na drie dagen
belegering, het fort St. Donaas veroveren, dat door zijn
bezetting 's nachts in het geheim was ontruimd. Het
fort Isabelle te Knokke belegerde hij vruchteloos. Als
tegenmaatregel werd de omliggende streek onder water
gezet.

-322 Op 12 juni werd Middelburg door de Spaanse en
Franse troepen hernomen.
In het jaar 1703 hadden er in onze streek geen bui . .
tengewone krijgsverrichtingen plaats. Het Hollandse
leger bleef liggen rond Sluis, terwijl de Fransen de stad
Brugge en de kanalen Brugge~Oostende en Brugge..
Gent bezet hielden, met een vooruitgeschoven post in
de vesting Damme (a).
Verdreven door de overstromingen en uit vrees voor
de vijandelijke aanvallen, hadden veel inwoners uit
de omgeving een toevlucht gezocht binnen de wallen
van Damme. Het aldaar aanwezige garnizoen bracht
ook zijn deel welvaart mede voor het stadje.
Waarschijnlijk met het doel een belasting te heffen
op de welgestelde inwoners, werd op 27 februari 1703
een « Lyste vande Borghers binnen Damme» opge..
stelde Aan het hoofd ervan stonden in corpore ver..
meld « Burgemeesters ende Schepenen met het collegie ».
Het is de moeite waard de gegevens van deze
« Lyste » van 1703 te vergelijken met deze van de al . .
gemene volkstelling die enkele jaren later, in vredes..
tijd, gehouden werd op 10 mei 1721, en waarvan de
gegevens hier tussen haakjes gesteld worden.
A. Onafhankeliiken :
Herbergiers : )4 (in J721 : 2).
Bakkers : 6 (1).
Beenhouwers: 4 (1).
Winkeliers : 12 (2).
Molenaar : I (1 ).
Brouwers : 2 (2).
Procureurs : 6 (0).

B. Ambachtslieden:
Schoenmakers: 3 (2).
Kleermakers: 1 (2).
Kuipers: 1 (3).
Paardensmid : 2 (1).
Rapiermaker : 1 (0).
Apotheker: 1 (0).
Likeurverkoper : 1 (1).

Onder de neringdoeners die in 1703 te Damme verbleven, vinden wij enkele met vreemde namen, die tonen
dat zij afkomstig waren uit het buitenland. Deze namen
werden niet teruggevonden in de volkstelling van 1721,
namelijk de herbergier Jean de la Garde, de bakkers
a) C. Custis. jaerboecken der stadt Brugge. 111 2 . Brugge.
J 765.

blz. 300-307.
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Robert le Bleumortier en Toussaint le Fraisne, de beenhouwer Jean la Marcq, de paardensmid Jaspar de Meur,
de apotheker Pierre de Sens ; daarbij kwam nog een
schoenmaker, wiens naam niet wordt vermeld en die afkomstig was uit Menen. Al deze personen waren waarschijnlijk ter gelegenheid van de oorlog en het verblijf
van een garnizoen in Damme, naar deze stad overgewaaid.
De Spaanse erfenis-oorlog liep ten einde op 11 april
1713 door de vrede van Utrecht. Sedert 1706 was Damme
door de Hollanders bezet. In augustus 1713 verlieten
de vreemde troepen ons land en werden in 1715 vervangen door Oostenrijkse garnizoenen, nadat onze
gewesten, door het verdrag van Rastatt op 6 maart 1714
naar het Huis van Oostenrijk waren overgegaan.
Enkele jaren later, in vredestijd, op 10 mei 1721,
werd te Damme op bevel van de magistraat, een volkstelling gehouden voor Damme alleen. Immers, sedert
1594 waren Damme, Monikerede en Hoeke samengesmolten tot een magistraat van zeven schepenen,
waaronder er vijf woonachtig waren te Damme, één
te Hoeke en één te Monikerede. Het grondgebied van
Damme bevatte alleen de stad en haar omwalling. De
parochie Damme-buiten, die nu bij de gemeente Damme
behoort, hing toen af van het Brugse-Vrije.
Wij weten niet te welker gelegenheid deze volkstelling gehouden werd. De uitslag ervan werd op 12
mei aan de Magistraat voorgelegd door de schepenen
Pieter Hoecke, die ongeletterd was, en Hubrecht de
Suttere. Deze telling draagt als titel : « Denombrement
van het Ghemeente der Stede van Damme, het sy
groote als cleene, daronder begrepen de ghone van
desen Collegie, residerende binnen Damme, opghenomen den 10 Meye 1721 als volght, door hoorder
vanden Collegie » .
Voor ieder huisgezin geeft de optelling de naam van
het gezinshoofd, met eventuele vermelding van zijn
vrouw, het aantal kinderen, alsook van zijn beroep.
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Vooraan staan de heren van de magistraat : de burgemeester van schepenen Lodewijk Verbeke, brouwer, weduwnaar met één kind ; de burgemeester van de commune
Jan Boutacq, « vetleggher » (dwz. iemand die slachtvee
in zijn weiden vetmest voor de beenhouwers) met vrouw
en vijf kinderen, hij had het grootste gezin van geheel
Damme ; de schepenen Pieter Hoecke met vrouw en
drie kinderen, landbouwer ; Hubrecht De Sutter met
vrouw en twee kinderen, ook landbouwer ; Pieter Nerynck met vrouw en twee kinderen, landbouwer ; Jan
Van Hee met zijn vrouw, hovenier ; en Francois Van
Cuyl met zijn vrouw, bakker.
De stad Damme telde alsdan 323 inwoners, verdeeld over 94 huisgezinnen, waarvan acht van één
persoon, 20 van twee personen, 27 van drie personen,
14 van vier personen, 13 van vijf personen, 11 van zes
personen en één van 7 personen. Het gemiddelde
aantal personen per huisgezin was circa 3,5. In de
volkstelling staan 163 kinderen vermeld, die bij hun
ouders wonen, zonder opgave van hun ouderdom.
Twee kinderen staan opgeschreven als gebrekkelijk,
een ervan had een lamme hand. Elf huisgezinnen
hadden geen kinderen, 25 hadden één kind, 25 twee
kinderen, 13 drie kinderen, 10 vier kinderen en 3 vijf
kinderen.
De stadsbevolking telde zes alleenwonende ongehuwden, waaronder de heelmeester en één enkele
vrouw. Er waren acht weduwnaars met samen 14 kinderen : 5 met één kind, 2 met twee kinderen, één
met vijf kinderen ; onder de vrouwen waren achttien
weduwen met samen 35 kinderen : één weduwe had
geen kinderen, 4 hadden één kind, 10 hadden twee
kinderen, één had er drie, een andere vier en een
derde vijf kinderen.
Vijftien arme gezinnen, met samen 34 personen,
waaronder 17 kinderen, werden onderhouden door de
armendis en woonden in de verlaten kazernen.
In de volkstelling wordt een onderscheid gemaakt
tussen de personen die een beroep uitoefenden « van
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« voor syne cost ». De eerste behoorden tot de bazen
en de andere tot de knechten. Na de opgave van
het aantal personen in ieder beroep, vindt men tussen
haakjes, het aantal personen waaruit hun huisgezin
bestond.
VOLKSTELLING VAN 1721.
A. Personen die een styl » uitoefenen.
Metser : 1 (3).
Bakker : 1 (2).
Molenaar : 1 (6).
Beenhouwer : 1 (2).
Paardensmid : 1 (6).
Bezemmaker : 1 (3).
Schoenmakers: 2 (1 x 3, 1 x2).
Brouwer : 1 (2)
Strodekker : 1 (5).
Heelmeester : 1 (1).
Tabakverkoper : 1 (2).
Herbergier : 1 (2).
Vetleggers : 2 (1 x 7, 1 x 6).
Waardin ; 1 (3)
Winkelier : 1 (5).
Houtkapper : 1 (3).
Woekeraar : 1 (3), « Bernaert
Hovenier : 1 (2).
Wolsenhuysen houdt woecker
Kleermakers : 3 (2 x 2, 1 x 4).
Landbouwers : 4 (2 x 5, 2 X 4). van syn stylle » (b).
Maaiers : 2 (2 x 2) ; een ervan Arbeiders « van syne stylle
5 (2 X 1, 1 x 2, 2 x 5).
was poortier van de stad
B. Stedelij k e ambtenaren.
Stadsdienaar : 1 (6).
Cipier : 1 (5).
Tiendepachter : 1 (6).
Kamerbode : 1 (4).
Klokluider : 1 (5).
C. Personen die een beroep uitoefenen « voor de cost A.
Brandewijnverkoopster : 1 weduwe (2).
Brouwer « voor de lien » : 1 (6).
Hovenier : 1 (3).
Kantwerksters : 2 weduwen (1 x 6, 1 X 3).
Kleermakersknecht : 1 (6).
Kousenmakers : 2 (1 x 3, 1 x 2).
Lijnwaadwevers : 2 (2 x 4).
Mestraper : 1 (4).
Schoelapper : 1 (2).
Tiendepachters (waarschijnlijk bedienden van de officiële
tiendepachter) : 2 (2 x 3).
b) In de grote steden waren de woekeraars sedert één eeuw
vervangen door de Bergen van Barmhartigheid, in de volks-

mond r de woeker » .
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Timmermansknecht : 1 (2).
Vissers : 4 (1 X 2, 1 X 3, 1 x 4, 1 x 6), waaronder één arme,
deze met het huisgezin van twee personen.
Wasvrouw : 1 weduwe (3).
Werkvrouw : 1 weduwe (3).
Winkelierster : 1 weduwe (4),
Wolspinsters : 2 weduwen (I x 3, 1 x 2).
Arbeiders « voor de cost » : 16 (2 x 2, 3 x 3, 5 x 4, 4 x 5, 2x 6) ;
één van de arbeiders, met een huisgezin van 5 personen,
was een gewezen landbouwer, bij wie alles openbaar was
verkocht wegens schulden.
Eén arme (3) was hondenslager in de kerk.
-- Rijksarchief Brugge. Brugse Vrije. Pakken, 6/3177.
JOS. DE SMET

RONDREIZENDE WONDERDOKTERS TE PERVIJZE
IN 1765
De burgemeester van de heerlijkheid van Berkel (nu in de
gemeente Pervijse gelegen), Karel Dehaese, gaf bij de aanvang van 1765 « provisionelick consent » aan de genaamde
Judocus de Cuijpere zijn bedrijvigheid in Berkel te beginnen.
Die Judocus was een soort rondreizende wonderdokter « hem
exerceerende als opperateur en t'genesen van gebrekelicke persoonen ». Op 14 maart komt de wet van Berkel samen, om
het verzoek van Judocus te beantwoorden. Hij had immers
om een toelating in forma verzocht. Om zijn aanvraag te
staven, wijst hij op « sijn goet gedragh en operatien die hij
redelick geeffectueert heeft » en vooral op het getuigenis hem
verleend door de baljuw, burgemeester en schepenen van de
parochie en het graafschap Zwevegem. We delen hierbij het
afschrift mede van dit getuigenis :
Bailliu, burghmeester ende schepenen der prochie ende
graefschepe van Sweveghem casselrie van Cortrijck, verclaeren ende certifieeren bij desen voor waerachtigh, dat Judocus
de Cuijpere filius Adriaen is inbortigh deser prochie, sijnde
een eerelick ende deugdelick man, over eenige jaeren in houwelicke getreden met jouffrauwe Marie-Anne Sickelcheirer
(sic), die alhier gesaemdelick den tijt van achthien maenden
hebben geresideert ; gedeurende welcken tijt zij alhier geresideert hebben de voorseijde joffrauwe Marie Anne Fickelcheirer haer geexerceert heeft met cureeren van differente per-
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soonen in hunne zieckten als andersints soo dat wij ten dien
regaerde niet en weten te seggen ende dat sij geholpen
heeft differente persnonen. In teecken der waerheijt hebben
wij bailliu, burghmeester ende schepenen dese gedaen doen
depescheeren onder het hantteecken van onsen greffier moderne, waer omme gebeden wort aen alle de gonne dese
siende hun te laeten passeeren sunder eenigh beletsel ofte
hinder te doen, onder protestatie van reciproquelick te doen,
aensocht sijnde, hebben hierop doen stellen het cachet deser
prochie ende graefschepe desen 27" meij 1762 ». Het stuk was
ondertekend door P. J. de Kimpe, greffier. Jaarletter was erbij
gevoegd, ook de zegel.
De wet van Berkel heeft op 14 maart 1765 aan beide verzoekers de toelating gegeven om gedurende zes weken hun
ambt in de heerlijkheid uit te oefenen, echter « met last van
enregistratie deser ende onder conditie dat de vrucht danof
suppliants huijsvrouwe groot gaet sal volgen de conditie van
den suppliant ende sijne geboorteplaetse volgens het concordant nopende t'onderhoudt vanden aermen geemanneert in
den jaere 1750. »
Dat de echtgenote van Judocus, wellicht een duitse vrouw,
nog meer dan Judocus zelf, goed kon « meesteren », blijkt
klaar uit het getuigschrift, dat een tweetal maand later door
de wet van Berkel aan het echtpaar werd verleend. Een kopij
steekt nog in het Resolutien Bouck van Berkel. Hier volgt

het
« Bailliu, Burghmeester ende schepenen der heerlichede van
Bercle etc. doen te weten ende getuijgen voor waer dat Judocus de Cuijpere fs Adriaen geboortigh van de prochie ende
graefschepe van Sweveghem casselrie van Cortrijck, getrouwt
met joe Marie Anne Fickelcheirer haer exerceerende met cureeren diversche oude ulceratien, quellagien, sieckten ende
andere gebreckelicheden aen s'menschens lichaem, nu op
dese heerlichede omtrent de acht weken de selve haere consten ende cureerijnghe heeft geexerceert, danof niemant aen
ons heeft cornmen claegen, nemaer ter contrarie volgens seker
certificatten aen ons verthoont wel gereussiert heeft, verclaerende ten voorderen dat wij niet en weten te seggen ofte
claegen van hun beijder comportement ende gedragh soo
aengaende de roomsche religie als andersints. »
— Bercle, Resolutien Bouck, Staatsarchief Brugge (Chátellenie de Furnes, série administrative, nr 557.)
J. D. C.
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DE 4. DOMEINKERK » VAN DE EERSTE BOUDEW1JNS

Op 5 september herbegonnen de opgravingswerken van de
oude S. Donaaskerk ; ze eindigden op 26 november (1). Het
wetenschappelijk resultaat is zeer belangrijk en het nagestreefde doel werd volledig bereikt.
Van de KAROLINGISCHE CENTRAALKERK kon het plan en de
bouwwijze gans bestudeerd worden ; voorheen was daar
weinig van geweten, zelfs de ligging stond niet vast. De bovenste gedeelten van de grondvesten van koor en zestienkantige buitenmuur zijn gebouwd met veldsteen, meestal in
keperverband ; voor de diepere delen werden grote blokken
Doornikse kalksteen aangewend. Langs de zuidkant was de
buitenmuur op een diepte van 50 cm onbeschadigd bewaard
gebleven van aan het koor tot de toren, ttz. over een lengte
van ongeveer 25 m. Daar kon men zich het oorspronkelijk
uitzicht van de omgang gemakkelijk voorstellen.
De achtkante middenkern werd bijna volledig blootgelegd ;
deze funderingen zijn van Doornikse steen gemaakt. Op de
hoek van de noordelijke en noordwestelijke zijde van de
oktogoon was men zo gelukkig het onderste deel van een
karolingische pijler uit later romaans metselwerk te kunnen
vrijmaken ; zo is nu ook de vorm gekend van de pijlers die
de acht afdekkende rondbogen van de middenkern droegen. Dit middengedeelte heeft een doormeter van 9 m
(Aken : 14 m) ; de totale breedte van de kerk bedraagt
21 m (Aken : 30 m).
Op een diepte van ongeveer 2,50 m vertrekken van elke

zijde van de achtkant twee kettingmuren naar de buitenmuren ; zo zit gans het kerkgebouw stevig ineengesloten.
De zware torenpartij, die tegen de zestienzijdige omgangsmuur is aangebouwd, bestond uit een westtoren die geflankeerd was door twee vierzijdige kleine torentjes. Het materiaal is uitsluitend veldsteen ; in tegenstelling met de overige
grondvesten zijn deze muren nergens bepleisterd. Tevergeefs
werd gezocht naar een verbinding van de toren met andere
gelijktijdige konstrukties (een atrium, verdedigingswerken).
1) Over de opgravingswerken van 8 maart-30 april, zie ons overzicht in Biekorf boven blz. 122-125. — Over de opgraving verscheen
ondertussen nog : J. Mertens, Opgravingen in de Sint Donaaskerk te
Brugge, in Wetenschappelijke Tijdingen XV (1955) 246-248 ; van dezelfde : De opgravingen in de Sint Donaaskerk te Brugge, in Streven
XX[II (1955) 57-60 ; L. Devliegher. De opgraving in de S. Donaaskerk te Brugge, in De Toerist XXXIV (1955) 865-869.
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de fundering gegraven zodat het nu mogelijk is een volledig
asprofiel van de kerk te tekenen. Er werd ook vastgesteld
dat de bouwmeester meters aarde heeft laten verwijderen
vooraleer te komen op de dikke turflaag die hij ter plaatse
liet. De bouwsleuf echter werd nog verdiept tot op de onberoerde bodem (op 6 m diepte) ; daar legde men twee
lagen boomstammen waarop de muren werden opgetrokken.
De totale lengte van de kerk, toren en koor meegerekend,
bereikte haast 40 m ; te Aken is het bijna 50 m. Archeologisch kan de kerk gedateerd worden tussen 850 en 950.
De Brugse kerk is de getrouwste navolging van de Dom te
Aken. Geen enkele andere Europese centraalbouw heeft de
elementen van de Keizerdom zo goed nagebootst ; Muizen,
de Valkhofkapel te Nijmegen, S. Jan te Luik, Ottmarsheim
of S. Walburga te Groningen hebben alle één of meerdere
verschilpunten. De S. Donaaskerk zal dan ook een blijvende
plaats innemen in de geschiedenis van de voorromaanse Europese bouwkunst.
In maart-april waren reeds op enkele plaatsen resten van
de ROMAANSE KERK opgegraven, nl. gedeelten van de funderingsmuren waarop de zuilen en pijlers van het koor stonden.
In de tweede kampagne werden de aanzetten van de noorden zuidmuren van de kooromgang vrijgemaakt. Van het transept vond men gedeelten der beide sluitmuren ; de vieringspijlers werden ook gelokaliseerd. De onderbouw van een beukpijler kwam eveneens voor de dag. Het materiaal van de
romaanse kerk bestaat uit veldsteen.
Van de gotische beuk werden de grondvesten van een deel
van de westmuur onderzocht evenals de pijlers langs de
zuidkant en de meest oostelijke van de noordzijde. Het uitbreken van de tramrails zal de gelegenheid bieden om het
onderzoek van de zuidmuren van de romaans-gotische kerk
verder door te zetten. Hopelijk zal er dan iets gevonden
worden van de verbinding tussen de burgkerk en de grafelijke woonst. Er moeten trouwens nog meer gebouwen gestaan
hebben omheen de eerste kerk ; hun opgraving zou een zeer
systematisch onderzoek vragen omdat het grondplan veel minder dan bij een kerk aan een vast schema is gebonden.
Talrijke beschilderde graven werden ook gevonden. Daarover zal gehandeld worden in een volgende nota.
L. D.
Asp. N. F. W. O.
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TOPON YM ICA UIT DE KUSTSTREEK
(vervolg van blz. 281)

TESTEREP. In verband met de bijdrage van Dr J. Ameryckx
(Biek. 1955, 267) over «Ter Streep », spijt het ons er te moeten op
wijzen dat een « Ter Streep » langs onze kust nooit bestaan
heeft. Ter Streep is een geleerde, etymologiserende verkeerde
schrijfwijze voor Testerep (of Testereep). Aan dit zeer interessant toponiem, dat reeds in de 1 1 e eeuw voorkomt, heeft
Gysseling een zeer belangwekkende en verdienstelijke studie
gewijd (1) en definitief met de Ter-Streep-fantasie opgeruimd.
Hij heeft op o. i. overtuigende wijze bewezen dat het eerste
lid van deze naam tester is. een oud adjectief met de betekenis t rechts » (verw. met Latijn dexter), dat ook in andere
plaatsnamen van ons Nederlands taalgebied voorkomt (Tester.
bant, Tessenderlo, e. a.). Volgens dezelfde toponymist zou het
tweede lid reep zijn. De oorspronkelijke vorm zou dan Testerreep zijn : duinreep aan de rechterhand, westelijke duinreep.
Helemaal zeker is dit laatste evenwel niet en het is vooral
nog gevaarlijk daar topografische beschouwingen aan vast te
knopen.
Of er nu een strook land bestaan heeft tussen Oostende en
Westende is een andere kwestie, die wij hier niet in twijfel
trekken. Ook willen wij geenszins afbreuk doen aan de waarde
van de bewijsvoering van Dr Ameryckx, maar r Ter Streep »

moet opgeruimd worden.
Reeds Deflou, xv, 790, schreef : « Ter Streep, die een smalle
streep gronds tusschen Westende en Oostende zou beduiden,
is legendarisch. »
KNOCKHOVE. J. Opdedrinck spreekt in zijn mooi boek over
Knokke (2) van een Knoc&hove : « seigneurie indépendante,
relevant directement du prince, appelée Ste-Catherine, Knockhove ou Van der Helst » (3). Deflou, VII, 19, heeft eveneens deze
gegevens overgenomen.
Welnu, deze heerlijkheid heeft te Knokke nooit bestaan.
Nergens is er in de oorkonden noch in de overlevering enig
spoor van te vinden. De vermelding van .Opdedrinck e. a.

1) M. Gysseling, Med. V1. Top. Ver., 31, blz. 8.
2) Knocke- sur -mer. Histoire et Souvenirs, 1913, blz. 55.
3) Opdedrinck ontleent zijn gegevens aan : Gilliodts van Severen.
Coutume du Bourg de Bruges, Introduction 295-296, E. Vanden Bussche. Les Seigneuries de la Cour féodale du Bourg de Bruges in La
Flandre, 16, 68.
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berust op een vergissing, een verwarring met een Knockhove,
leenhof te Sint-Katherine onder Oostende, vermeld door Deflou, naar R. de Beaucourt de Noortvelde (1). De verwarring
werd in de hand gewerkt door het feit dat de H. Catharina
de oudste patrones van de kerk van Knokke is en Knokke in
de Middeleeuwen daarom vaak Ste-Cathelijne genaamd werd.
POLRE TEN HASEGHERSE. Rekeningen van 1304 spreken van
bedijkingswerken op het Hazegras : « smaendaghes in die
paesghedaghe den meesters die voeren te doen diken den
potre ten Asegerse. — Hughemanne f. Hannekin ende
sinen meenters van den potre ten Hasegherse te dikene,
omtrent S. Jansmesse...» (2). Wij hebben vroeger (3) gemeend
dat het hier gaat om de bedijking van het Magerschorre.
Dit is onjuist. Het Magerschorre te Knokke is nooit een
echte polder geweest, Het bestond uit weiland ten N. van
de Gravejansdijk en alleen beschermd door een laag dijkje
tegen de stormwind en de zandstuivingen. Bovendien lag het
Magerschorre niet aan het Hazegras maar dorpwaarts. In
geen geval kan hier ook de Oude Hazegraspolder bedoeld
zijn, want die werd slechts in de 17e eeuw ingepolderd.
Welke polder is het dan wel ? Er blijft maar één mogelijkheid : de Vagevierspolder, de jongste polder achter de
Gravejansdijk ten W. van het Oude Zwin. Deze polder dagtekent dus uit het begin der 14e eeuw. De dijk van deze
polder (Vagevierspolderdijk, niet overgeleverde naam) sloot
boogvormig aan bij de oudere dijken en de dijk van de
monding van het Oude Zwin. Hij werd later een onderdeel
van de grote Zeedijk (Gravejansdijk).
HAZEGRAS. Het ligt niet in onze bedoeling hier een vol.
ledige studie over dit belangrijk toponiem te schrijven. Laten we alleen het probleem stellen. Wij schreven reeds in
1939 (4) : « Het is eigenaardig dat er in de oorkonden twee
namen dooreenlopen : ten Hasegerse en ten Asegate. Is dat
hetzelfde ? Is de naam Hazegras een volksetymologische mis-

1) R. de Beaucourt de Noortvelde. Beschrijving der gemeente
Steene, 1909, blz. 82.
2) Stadsrekeningen Brugge 1307 (teksten bij Gilliodts van Sev eren.
Inventaire Ville de Bruges, Introd., p. 444). Vermeld door J. Opdedrinck. Knocke, blz. 152. — .% leenter ; deelgenoot, hier : werklieden,
grondwerkers.
3) J. E. De Langhe. De oorsprong der Vl. Kustvlakte, Knokke 1939.
4) Zelfde werk. blz. 148.
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vorming van Asegat ? Wij kunnen op deze vragen niet
antwoorden A .
De naam Hazegars — Hazegers komt het meest voor. Letterlijk : gars, gras van de hazen, grazige schorre waar hazen
lopen. (H)asegat komt ook wel voor ; letterlijk : kreek, zeegat van de hazen (?).
Meer en meer neigen wij tot de overtuiging dat we hier
met wederzijdse beïnvloeding en volksetymologische verhaspeling van twee verschillende toponiemen te doen hebben :
een schorrenaam (scor ten Hasegherse) en een zeegatnaam
([H)azegat = gat langs hetwelk het Oude Zwin uitmondde). Heeft het eerste element van deze namen werkelijk iets met het bekende dier te maken ? Voor de schorre
is dit niet onmogelijk maar voor het zeegat is het moeilijk
aan te nemen. Maar wat betekent het dan wel ?....
Prof. Carnoy gaat ongetwijfeld overijld te werk waar hij
schrijft (Dict. Etym. 1 293) : « Hazegras (1338 Hazegate, 1436
Hasegarse. de Fl.) : passage, route des lièvres. Ce nom fut
compris plus tard comme : pré aux lièvres. » Het Hazegat
is wel nooit een hazenpad geweest, wel een zeegat, zoals te
Heist het Windgat, waarover we een volgende keer schrijven.
Een verleidelijke hypothese zou zijn in aas een lokale nevenvorm van waas (slijk) te zien, verwant met Eng. ooze,
Oudn. os (slijk). Mogen we veronderstellen (h)azegat, (h)azegras = wazegat, wazegars ? Vergelijk : Oensdag en Woensdag,
oelen en woelen, e. a. Dit is het onderzoeken waard. We
JOZEF DE LANGHE
komen later op deze hypothese terug.

MENGELMAREN
SPELLEWERK TE IEPER.

'k Heb hier uit de mond van een spellewerkege van 79 jaar
nog het volgende spellewerkliedje vernomen :
...Wij hebben ons kusje in de kas gestoken.
boetjes en spelden en g'heel de boetiek,
Wij zullen van g'heel de weke van geen werken meer spreken.
Vrienden, vergaart maar uw klieken bijeen.
Lieve vriend, ware ik nog jonk,
'k gave zo geerne een dobbele spronk . »
Dat is voorzeker 't liedje dat men zong vóór de Tuindagweek, want gedurende deze laatste werd er niet gespellewerkt tot de vrijdag.
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de oude gebruiken in de e stad van de Valencijnse kant » ?
Zo stelt men de vraag bij het lezen van de interessante
brochure van H. Stalpaert (zie boven blz. 320).
Opleiding wordt gegeven bij de Zusters Lamotten aan een
vijftigtal kinderen van 9 tot 12 jaar oud. Het eerste jaar leren
zij de stropkant, het tweede de Clunykant, het derde de
Bloemkant en het vierde de Valenciennes. Slechts weinig
kinderen willen de Valenciennes aanleren, zij houden meer
van stropkant en bloemen.
Er zijn ook nog enkele oude spellewerkegen die kleine
kantjes maken : het Avapeurken, het Pinnetje en 't Bolletje,
het Kloefje, het Zaagje, het Geernaartje. Motten en grotere
stukken worden niet meer gemaakt omdat alles zo slecht betaald wordt. Een voorbeeld : een kind dat den heel godschen
dag werkt aan een stropkant, verdient ten hoogste 9 fr. per
dag.
Er zijn maar twee kantenkoopsters meer in Ieper, die nauwe
werkjes kopen. 't Schijnt dat er nog een oude vrouw is, die
nog motten » maakt.
In bovengemelde school wordt er niet gezongen en de
feestdag van Klein Sacramentdag wordt gevierd door een
dag verlof.
Het is vooral de oorlog 1914-1918 die de genadeklop gegeven heeft. Voeg daarbij de slechte betaling op het ogenblik
dat elk ander werk meer opbrengt en meer vrijheid schenkt.
Spellewerk was een huiselijk werk, passend in een kalme
atmosfeer, in een rustige omgeving. Dat alles bestaat niet
meer.
Een andere factor is nog de volgende. In 1937 heeft men
te leper een volkstelling gehouden en de uitslag was dat op
100 inwoners er slechts 37 geboren leperlingen waren. Sindsdien is die toestand nog verergerd en het is duidelijk dat
dit feit alleen een harde deuk gegeven heeft aan een nijverheid die bijzonder in leper bloeide. De draad is afgesneden
en men kan hem niet meer aanknopen.
Nog iets wat de Valencijnse kant betreft. De spellewerkegen klagen over de slechte kwaliteit van het garen om Valenciennes te maken, het is niet alleen slecht maar op den
hoop toe zeer duur. — Een oude vrouw zei me nog dat zij,
op een dag, veel meer verdiende met sokken te stoppen
dan met heur kantewerkje. M. C.
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van land en

water

in Westelijk Zeeuws-\'laanderen.
Dit gewest. dat nu een volledig polderland is. werd dit
eerst na 1584 tengevolge van de overstromingen gedurende
de Tachtigjarige Oorlog en de daaropvolgende bedijkingen.
Oorspronkelijk lagen er slechts polders langs de kust van
zee en Schelde.
De eerste bewoners worden aldaar vermeld in de Be eeuw.
De Gentse St. Baafsabdij had er toen reeds bezittingen.
In de 11 e .. 12e eeuwen werd het land ingedijkt en geraakte
het tamelijk dicht bewoond. De schorren. waar schapen gekweekt werden. leverde beste wol, waardoor een weefnijverheid ontstond die zich vestigde in de talrijke kleine
steden,
In de 13e eeuw bereikte dit gebied zijn hoogste bloei, zo·
dat de minder vruchtbare landerijen in het zuiden, die vroeger alleen gebruikt werden voor de turfontginning , nu ook
voor de landbouw dienstbaar gemaakt werden.
Ten gevolge van de burgertwisten in Vlaanderen gedurende de 14e eeuw, ging deze streek haar verval te gem o e t .
De handel ging zich vooral te Brugge vestigen, en de steden
van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen verloren hun belang, met
uitzondering van de Brugse voorhavens Sluis en Mude.
De historisch-geografische ontwikkeling van dit gebied
werd beschreven in het zopas verschenen Utrechts proefschrift van IVI. K. ELISABETH GOTTSCHALK : Historische Geo·
grafie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen tot de St-Elisabethsvloed van 1404. (Assen. 1955. In-8 ; x-236 blz. ; illustraties
en kaart buiten tekst).
Met de gegevens ontleend aan de renteboeken van de
kloosters ontdekte Dr. Gottschalk o. m, dat in de winter
van 1375-76 een grote overstroming in dit gebied heeft
plaats gehad. waarvan zij de uitbreiding kon vaststellen.
Deze ramp was onbekend en ia veel belangrijker geweest
dan de overstroming van 19 november 1404, die in al de
kronieken vermeld wordt.
Schr. kon ook de oorspronkelijke loop van de Lieve tussen Maldegem en Aardenburg bepalen. evenals de grens
tussen Kroon- en Rijksvlaanderen. De stad Biervliet behoorde tot dit laatste. De grens tussen beide delen van het graaf.
schap volgde enkele oude wegen in de omgeving van Watervliet. Er bestond geen natuurlijke grens.
J. D. S.

- 335 -PAALSTEEN VERPLAATSEN.

Zekere T. Duysburgh die 's avonds laat van zijn werk naar
huis ging, hoorde soms iemand roepen : « Waar zou ik hem
zetten ? Waar moet ik hem zetten ? » Maar hij zag niemand.
Een keer, toen hij weer die stem hoorde, riep hij stout weg :
« Zet hem waar gij hem gehaald hebt ! » En de stem antwoordde : « Wel bedankt, ik ben verlost van het zoeken. »
Dat was een die 's nachts grensstenen verplaatste.
(Verteld te Lissewege door een zeventigjarige werkman
aan M. E. Vanholm, onderwijzeres.)
Een bepaalde plaats werd geschuwd omdat het daar, naar
men beweerde, spookte. Men hoorde er 's avonds laat een
stem die gedurig herhaalde : « waar moet ik hem zetten ?
't Gebeurde nu eens dat er een dronkaard te middernacht
op zijn strooien benen naar huis waggelde en die stem
hoorde. In zijn dronkemans brein kwam onverwacht het antwoord op die vraag, en met een vloek : « zet hem waar dat
ge hem gevonden hebt » klonk het. Sedertdien heeft men
nooit meer van die spokerij gehoord.
(Verteld door een vluchteling uit Staden (oorlog 1914 18)
aan A. Bonnez te Stavele.)
Deze twee sagen uit West-Vlaanderen werden, samen met
een antwoord op de vragenlijst, als bijlage ingezonden naar
de Commissie van de Volkskunde-Atlas van Nederland
en Vlaams-België (zie boven blz. 29) en medegedeeld door
M. DE MEYER in het Jaarboek vi, 1953 (blz. 52-53) van de
Nationale Commissie voor Folklore.
Zijn er nog lezers die hoorden vertellen van 't verplaatsen
van paalstenen ? zo ze dat willen optekenen en inzenden
(met woonplaats en ouderdom van de zegspersoon), 't zal
een goed werk zijn voor onze volkskunde.
B.
,

-

ONZE WINDMOLENS IN 1955.

(Zie vorige kroniek Biek. 1954, 303-304)
In 1951 werd de Lijstermolen te Beernem (Arthur Van
Haecke) afgebroken. De molen was 250 jaar geleden gebouwd
door dezelfde familie Van Haecke (Aanvulling bij Biek.
1951, 282.) .
In 1954 werden kruis en gaanderij afgebroken van de
stenen molen De Langhe te Ruiselede. Reeds vele jaren buiten
gebruik, en bovendien erg beschadigd door het geschut op 8
september 1944, werd de molen nog geklasseerd in 1949.
Einde april-begin mei 1955 werd de houten molen op torenkot van Bruno Dendauw te Lauwe afgebroken.

-- 336 -In de zomer 1955 werd de Reigermolen te Ichtegem (staakmolen met 3 zolders) afgebroken. Hij werd gebouwd in 1770
door Pieter en Melchior Decock en was bijna een eeuw
eigendom van de Couvreur's. Beide molens waren gerangschikt - ; de molen te Lauwe was minder gunstig en laag gelegen, terwijl de Reigermolen stond op de hoogte van Wijnendale en zeer dicht bij het kasteel.
Er werden belangrijke verbeteringen aangebracht te Pollinkhove (Markey) : een nieuwe kap in eternit schaliën waarmee
het silhouet werd verknoeid en een nieuwe staak. Voor
de eerste maal werd een ijzeren staak gebouwd en hier
ingestoken. De houten staak was gespleten tijdens de Novemberstorm van 1940.
Te Meulebeke wordt thans door G. Allaert een nieuwe
molen gebouwd, een torenkot, met materiaal dat reeds lang
was verzameld en uitgelezen van molenafbraak. Zo wordt
de te licht gebouwde molen vervangen die in 1953 afgebroken werd.
Te Werken werd een nieuw kruis, fokwieken, ingehaald.
Een molen te Zwevegem (Van Cauwenberghe) werd aangekocht door een vereniging uit Kortrijk die hem als monument zal bewaren.
Het gemeentebestuur van Wenduine heeft de molen Hubert doen voorzien van een nieuw kruis, zonder windprofiel.
Het kan de badgast bekoren doch brengt geen molenbehoud.
C. DEVYT
In onzen Blok en voor Biekorf . :
EVC. In memoriam Lodewijk en Karel De Wolf. 50.
SI. Steun en jeunste. 25. — BS. Om nog meer zeem
uit de streek van Wijnendale en 't Brugse Vrije. 25. —
RS. Van om en over de schreve. 5. --- JDW. Genegen. 50.
— HS. Met wat « extra a-ordinairelycke » blijde inkomsten.
50. — RdG. Den blok ten beste. 25. — WG. Van wege een
ontheemde (en honigrijke) Biekorver. 50. — GF. Met de
gebruikelijke toemate. 50. -- KJ D. Uit kouwe trouwe. 50.
-- CB. Om nog meer prenten. 25. —WS. En nog voor de
busse van de prenten. 50. — LV Leuven. Heil Biekorf.
100. -- MA. Een duwtje toe van de Leiekant. 25.
—

Wel bedankt voor steun en genegenheid.
Aan onze Lezers en Vrienden altemale een
goe' zalig Nieuwjaar. — 't Berek.
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Bladwijzer 1955 —
1. Bijdragen
De duivel en de kommies
A. BONNEZ I
Stuivekenskerke . . . . . , ,
.
J . DE SMET 3
De doopnaam van Guido Gezelle
A. VIAENE, Baron JANSSENS de BISTHOVEN,
A. de SCHIETERE de LOPHEM 13, 38, 85
De laatste monnik van Ter Duinen . . . K. LOPPENS 20
Toponymica uit de Kuststreek `vervolg van 1954, 279)
J. DE LANGHE 22, 116, 152, 213, 279, 330
Uit een oud Rekenboek (Zwevezele, 1760) K. SUYKERS 24
Engelse Scholen te Brugge . . . . J. DE SMET 31, 216
Karel de Slijper vertelt , . A. BONNEZ 33
De letterkundige bundel « Werk » M. VAN COPPENOLLE 29
Een statistiek van het analphabetisme in
Veurne-Ambacht in 1709
D. DALLE 47
Manier van heideontginning, 1773 . . . . A. LOWYCK 52
De opgravingen op de Vrouwenhilleheuvel
te Werken
G. 't JONCK en B. SLEMBROUCK 55
Brugs gleierwerk van Pulinx en compagnie,
in de veiling van 25 october 1764
A. VIAENE 57
De Zielebrug te Zuienkerke
A. VIAENE 61
Het regiment van West-Vlaanderen,
samenstelling en uitrusting, leper 1790
A. VIAENE 65
Het zogenaamde Brugs lied : de Muis . H. STALPAERT 72
Over het ontstaan en de opbouw van de
Grote Moeren
I)e plane . .

F. MOORMANN 79. 111
J. B.
89

Kattefeest te leper . . . .
•••
A. VIAENE 91
Het Heilig Graf met stenen figuren, verwijderd
uit de H. Bloedkapel te Brugge, 1749
A. VIAENE 92
Rond de opgravingen op de Burg te Brugge
(Karolingische Burchtkerk)
E. N.
93
Een fakteur in schapen en Frans leren
te Lampernisse in 1773
C. THEYS
94
Vlaams maaiersgerief in de 13e eeuw . . A. BONNEZ
95
Het ontstaan van twee Sint-Rita-devoties
in West-Vlaanderen : Heist en Reningelst W. GIRALDO 97
Kantjagers . . , . . . . . . . . . L. DEFRAEYE 100
1)e beeldhouwer Pepers in geschil met het
ambacht der metselaars Brugge, 1779-81 L. DEVLIEGHER 101
Tekenwerk van Hendrik Pulinx, 1725-1741 A. VIAENE
106
De opsporing van vermisten uit Napoleon's
leger
L. VAN ACKER 118
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(zie 1954, 61-65)
L. VAN ACKER 120
Bij de opgravingen te Brugge. De 4. domeinkerk » van
de eerste Boudewijns L. DEVLIEGHER. A. VIAENE 122, 328
126
Borale-Zondag
C. DENORME
A. V.
Bij de heropening van het Gruuthusemuseum
127
De steenweg van Brugge cp Blankenberge, 1723 J. DE SMET 129
. . P. DECLERCQ 137, 179
De Boerenkrijg te Isegem . .
. . G. P. BAERT
144
Sprekenatie en klappenantie .
De faiencefabriek van Pulinx, bij het Minnewater
A. VIAENE
149
te Brugge
. M. CAFMEYER 155
Oostkerke spookparochie . . . .
. A. VIAENE
159
Generaal Sarrazin te Brugge. 1808 .
Zandvoorde-bij-Oostende
J. AMERYCKX 161
Vroege gedichten over de Guldensporenslag J. M. DE SMET 168
Marmerwerk uit Henegouwen te Brugge in de
G. MICHIELS 173
18e eeuw
183
C. THEYS
Een kwakzalver te Kortrijk. 1759 . . .
A. VIAENE 184
Franse pastorale te Oostkamp, 1715 . .
De Victor De Meyere- Hulde te Oostduinkerke W. GIRALDO 186
A. V. 187
Bevolking van de Dekenij Tielt in 1691 .
P. M. 188
Reizen in de wagon van het konvooi. 1843 .
Volksgeneeskunde. Duivenjong tegen hersenkoorts A. V. 189
Vrijdagse devotie in de St-Baseliskerk te Brugge E. N. 190
De abdij van Merkem. De laatste jaren en de
193
A. VIAENE
laatste juffrouw, 1554-1609
Keizer Karel en de Schrikkeldag . . . E. I. STRUBBE 200
Merkwaardige oudheidkundige vondst te
J. AMERYCKX 205
Assebroek
Zo vertelt moeder (zie 1953, 161) . . A. MAHIEU 210
De Westvlaamse schapenteelt in 1811 . L. VAN:ACKER 215
Oberbeieren in Vlaanderen. . . . . . B. 220
Een Vlaamse edelsmid in Bretagne D. N. HUYGHEBAERT 221
J. GEVAERT 222
Metje Craeye van Moere .
Familie vanden Berghe uit
Baron Jean VAN CALOEN 222, 256
Ingelmunster
Vaderlandse verzen van P. J. De Borchgrave,
A. VIAENE
223
1790-1810
M. ENGLISH 225
O. L. Vrouw van Milane te Zwevegem
Het ontstaan van de Bank Du Jardin te
L. VAN ACKER 231
Brugge
Tellingen van het K Katje aan de zee » M. CAFMEYER 238
L. DEVLIEGHER 246
Opgravingen te Aardenburg
247
A VIAENE
De Vismarkt in Brugge

- 339 -De visserij te Nieuwpoort ten tijde van MariaTheresia, 1770
A. VIAENE
247
Een laatste rossekot te Oostkerke .
A. MAHIEU
251
De laatste novice van Ter Duinen
A. V.
De Diedolf's in Damme . . . .
A. VIAENE
257
De verbouwingen van de abdijkerk van
Sint- Andries
Dom N. HUYGHEBAERT 261, 299
Nieuwe gegevens over « Ter Streep » . J. AMERYCKX 267
Tribulatiën van een koster-schoolmeester
te Pervijze in de 18 e eeuw
J. DE CUYPER 271
Testament van Adriaen Serrus, Beselare
1691
J. MAES
274
Legenden van Ter Doest
L. DENDOOVEN 277
Begraven in de kerkmuur
E. N.
281
Waterbarometers . . .
M. PLATTEEUW 282
Betovering en onttovering
W. GIRALDO 284
Genezing van een Tieltenaar te St-BaafsVijve in 1552-1553
V. ARICKX
285
Vinkeniers te Meulebeke .
G. P. BAERT 287
Poperingse schoenen
A VIAENE
287
Gezelle's eerste Almanak. Spokers Almanak
of de Lacher van Brugge, 1867. . . . A. VIAENE
289
Over een St -Laureinsschilderij te Zedelgem M. ENGLISH
295
Spreekwoorden uit een Brugs schoolboek, 1727
304
Sagen uit de Westvlaamse Noordhoek (vgl .
1954, 277). V. Van mensen die were kwamen A. MAHIEU 305
Schadebeletters te Brugge, 1749
A VIAENE 306
Sint-Vincentius en Sint- Brigida van Ierland
gediend te Beselare
W. GIRALDO 307
Huizetjes op straat gebouwd . . . . . . M. CAFMEYER 309
Het kapelleke van ten Bogaerde bij Koksijde K. LOPPENS 310
De Leemwal op Edewalle
K. SUYKERS 312
Familie De Boey te Kortrijk
A. VIAENE
314
Viering van St-Crispijn 1955
J GELDHOF 316
Spellewerkliedjes . . ..
De Academie van Gistel . . . .

B.SLEMBROUCK 318
.

J. DELBAERE 319

De Bevolking van Damme in het begin van
de 18e eeuw
J. DE SMET 321
Rondreizende Wonderdokters te Pervijze in
1765
J. DE CUYPER 326
Spellewerk te Ieper,
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M. COCLE
Paalsteen verplaatsen

Onze windmolens in 1955

B.

C. DEVYT
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II. Zakenwijzer
OP BIJDRAGE N EN MENGELMAREN

PLAATSELIJKE GESCHIEDENIS.

Aardenburg 246, 334. Adinkerke 84. Alveringem 6. Assebroek
205, 216, 217. Baasrode 249. Bellegem 32. Beernem 186, 335.
Beselare 274, 307. Blankenberge 23, 108, 129. Brugge 17, 21,
29, 31, 57, 62, 63, 71, 85, 92, 93, 96, 101, 106, 109, 119, 122, 127, 129,
148, 159, 173, 190, 201, 216, 217, 227, 231, 247, 249, 255, 256, 291,
306, 328. Damme 106, 257, 321. Deerlijk 31. Dudzele 23, 30,
117. Duinbergen 250. Edewalle 312. tJgoewaartskapelle 285.
Emelgem 32, 179. Gistel 319. Harelbeke 286. Heist 97. Hooglede 121. Houtave 117. Ichtegem 336. Ieper 65, 91, 196, 215, 221,
320, 332. Ingelmunster 179, '222, 236. Izegem 65, 137, 179, 220.
Kachtem 179, 181. Kernmel 126. Klemskerke 22. Knokke 152,
153, 330, 331.. Koksijde 285, 310 ; — abdij ter Duinen 20, 52,
63. 112, 176, 252. Koolkerke 311. Kortrijk 9:), 168, 183, 255,
256, 314. Kuurne 179. Lampernisse 94. Lauwe 335. Let'riuge
166. Lendelede 60, 179. Lichtervelde '27, 253. Lissewege : Ter
Doest 277. Lo 60. Loker 126. Loppem 216. Maldegem 3U, 334.
Menen 67. Merkem 193. Meulebeke 286, 336. Moen 216. ítiIoere
216, 222. Moeren (Grote) 79, 111. Nieuwpoort 249. Nonnenbossehe (Ieper) 194. Oedelem 310. Oostduinkerke 186, 220.
Oostende 95, 162, 219, 331. Oostkamp 30, 184. Oostkerke (Brugge)
30, 155, 251. Ouderburg 124. Passendale 117. Pervijze 211, 326.
Pittem 120. Polliukhove 336. Poperiuge 69, 221, 287. Rarnskapelle (Brugge) 316. Raversyde 270. Reuiugelst 98. Rooselare
38, 67, 219. Ruiselede 335. Hucnbeke 156. Sijsele 3U. St. Andries
216 ; abdij 174, 261, 299. St. Kruis 2U, 309. Slijpe 186. Snaaskerke 166, 186. Sueilegem '29. Spiere 128. Scene 166. Stuivekenskerke 3. Tielt 78, 187, 260. Torhout 38, 53, 176. Uitkerke
134. Veurne 84, 96, 112. Veurne -Arnbacht 47, 49. Vichte 216.
Vladslo 4. Vlamertinge 95. Vlissegdrn 116. Wakken 223. Watou
273. Wenduine 280, 336. Wervik 60. Wevelgem 67, 178. Wulvergem 186. Zandvoorde (O ostende) 161. Zedelgern 295. Zc;lzate 117. Zillebeke 117. Zoanebeke 216. Zuienkerke 22, 61, 117.
Zwevegern 226, 326, 336.
PLAATSNAMEN

.

Broekstraat (Adinkerke) 146. Broekstraat (HondsLhote) 1. Dalleweg 130. Gaesbeke 17. Gauwelozekreek (Zaudvoorde) 164.

- 341 Gemene dijk (Zandvoorde) 166. Groenendijk (Oostende) 164.
De Grote Keignaard (Zandvoorde) 161. Guyancourt 13. Guyonvelle 13. 't Hertje (Hondschote) 1. Hogen Andjoen (Werken) 55.
Catharinakreek (Oostende) 164. Keignaardpolder (Zandvoorde)
166. Kloosterhoek (Stuivekenskerke) 10. Colvebeek (Werken) 55.
La Roche-Guyon 13. Leemwal (Edewalle) 312. Legaarsdijk (Oostende) 164. De Moere (Adinkerke) 146. Montguyon 13. Nieuwe
Polder (Zandvoorde) 166. Oosthoek (Roesbrugge) 33. Oude
Blankenbergse Dijk 130. Oude Polder (Zandvoorde) 165. Ramskappelle (Br.) 316. Schoorbakke 11. Schorredijk (Zandvoorde)
166. Ste Catharinapolder (ibidem) 166. Snaaskerkse polder 166.
Steense dijk 164. Stuivekenskerke 1. Ter Streep 267. Ter Vate
4. Vicogne (Stuivekenskerke) 7. Vrouwenhillewal (Werken) 55.
Weinebrugge (St-Michiels) 39. Wiencourt 13. Zandvoordse dijk
165. Zwarteloop (Stuivekenskerke) 10.

Blankenberge 23. Braydunes 23. Dudzele
Uit de Kuststreek.
23. Duinbergen 23. Eevoorde 118. Evendijk 213. Gelderse bilk
(Oostkerke) 153. Geuzeland (St-Anna ter Muiden) 153. Kalfmolen (Knokke) 153. Keiaard 279. Klemskerke 22. Maanschijn.
polder 151. Paddegat (Dudzele) 153. Plakken hul (Knokke) 153.
Siska's Meulen (Knokke) 153. Valuwe 281. Vane 15. Vlissegem
116. Wenduine 280. Zelzate 117. Zielebrug (Zuienkerke) 61, 117.
Zillebeke 117. Zuienkerke 22.
-

GEDENKWAARDIGE PERSONEN.

Ameye Pieter, functionaris te Izegem 67, 138, 181. Bortier
Pieter, eigenaar te Diksmuide 53. Boutée (zie : Thomas et Boutée). Burnier, Engelse schoolvrouw te Brugge 31. Claerbout
Cyriel, schoolman en folklorist te Pittem 120. Corriere Jean
Baptiste, ambtenaar te Izegem 137. Debane Mathis, schoolmeester 18e eeuw 24. De Boey Franciscus, dokter en chemicus te
Kortrijk 314. De Borchgrave Pieter Jan van Wakken, dichter
223. De Gheldere Karel, dichter 53, 290. De Keyser Felix van
Tielt, landbouwkundige 121. De Lacy Désiré van Hooglede,
geschiedschrijver 120. De Meyere Victor, folklorist, 39, 186.
De Praetere Julius, grafisch kunstenaar 41. De Roover Nicolaas,
laatste Duinheer 20, 53, 253. De Slijper Karel, verteller 34. De
Vos Seraphim (Spiritus Ardens), geestelijk schrijver en dichter
73. Duchesne Andreas, abt van Ter Duinen 311. Du Jardin Jacques en Felix, bankiers te Brugge 232. Diiringsfeld Ida von,
letterkundige 15. Gailliard Delphin-Louis, genealoog 15, 17.

- 342Garemijn Jan, kunstschilder 6t, 110, 218. GezelIe Guido 13,38,
85, 192, 289. Guislain Antonius, zangmeester te Brugge 184.
Goethals Arnold, monnik van SintAudries, geschicdschrtjver
261. Hosschius Sidronius van Merkern 199. Kimpe Rosalla (Metje
Craeye) van Moere 222. Lansens Piet er, schooltnan en geschiedkundige te Koekeiare 53. Laurence Charles Ed ward, Engels
schoolbestuurder te Brugge 216. Lekeux Martini, minderbroeder, te Stuivenkenskerke 10. Le Long' Isaac, Hollands bibliograaf 106. Maerlant Jacob van, te Damme 106. Maes Charles,
ad vokaat te Izegem 180, 182. Malou.Rig a, Patriotten leider 66,
Meyerus Jacob, geschiedschrijver 257. l\1oentack Pieter, seheepsbou wer en groothandelaar te Brugge t)5. Mortier Hendrik- Lodewijk, leraar en predikant S. J. 293. Oudoore Mathieu François,
edelsmid uit Poperinge, gevestigd te Saint-Malo 221. Paupel
Marie, laatste juffrou \v van het klooster van Merkern 196. Peters Harry, journalist 16. Pulinx Hendrik, beeldhouwer En
faiencier 57, 106, 135, 148, 218. Rodenbach Alexander (Blinde
Rodenbach) 319. Ronse Frederik, pastoor van Zedelgem, geschiedschrijver 295, Sarrazi n, generaal onder Napoleon I, cornmandant te Brugge 159. Sintobin Cleophas, schoolman en
heernkundige te Lichtervelde 26. Siska van 't Zoute (Knokke)
153. Stijn Streuvels 39. Thomas et Boutée, Henegouwse firma
van marmerwerk te Rauce 17:-3. Van den Berghe Mar ia, abdis
van St. Godelieve 192, 223, 2f>tj. Vande Poele Karel van Lichtervelde, werktuigkundige 27. Vande Woestije Karel (brieven)
39. Van Doorue Hendrik, dichter 290. Van Oye Eugeen, dichter
15. Vercamer .Ioanues-François, schoolmeester te Per vijz e 271.
Vereecken P. J. boekdrukker 95. Verriest Hugo 289. Vredius
Olivier, geschiedschrijver 12,1. Webher Josephus, pastoor van
Bossuit 252. Wemaer Antonius, vicaris generaal te Brugge 292.
W outerrnaerteus Edouard, kunstschilder te Kortrij k 256.

Familiegeschiedenis. Anchemant 2!7, 249. Arents de Heerteghem
18,38,85. Danckaert 87. De Boey 315. De Graeve (op Vicogne,
Stui vekenskerke) 7. De Hossche 198. De Vaux 235. Diedolf,
Damme 257. Du Jardin, Brugge 2~1. Eywatere 260. Fourbisseur
184. Gaesbeke (zie van Zuylen), Hobbema te Brugge 256. Ja"
copssen 159. Lespinoy 194. Moentack 38, 85. Parein 32. Salrn
(Ryngraff) 184. d'Ursel, heren van Oostkamp 184. Van Cappernolle, al. Compernolle 88. Vanden Berghe, Ingelmunster 222, 25A.
Vanden Bogaerde 159. Van Doorne, Brugge 87. Van Hille, Wel' ..
ken 312. Van Hollebeke 196. Vanhuyse 32. Van Zuylen Gaes..
beke 17. Willaert 312.
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OUDHEIDKUNDE.

Opgravingen op de Burg te Brugge 93, 122, 328 ; te Aardenburg 246; te Werken (Vrouwenhillewal) 55. Vondst te Assebroek
205. - Torens van Stuivekenskerke 6, 9. Kooromgang van 0. L.

Vrouwkerk te Kortrijk 63. Abdijkerk van St. Andries 251, 299 ;
van Ter Duinen 63. Kapel van Ten Rogaerde te Koksijde 310 ;
van de familie Ryckewaert te Benir gelst 99; van O. L.Vrouw van
Milane te Zwevegem 225,- Beeld van kristenslaaf 61,320. HeiligGraf met stenen figuren 92. Marmerwerk uit Henegouwen 174.
Grafmonumenten : Le Gillon 174; Duchesne 311. Faience (Brugse) 59, 148. - Tekenwerk van Pulinx 106. Schilderij van Garemijn 61. St. Laureinsschilderi,j (naar Rubens) te Zedelgem 298. Geboortehuis van Gezelle 86. Gruuthusemuseum (heropening)
127. Oorlogsmonumenten te Stuivekenskerke 12. - Maaiersgerief : strijker en greuspot 95. Testamentbeurzeke 288. Waterbarometers 282. Windmolens 335.
Bodemkunde. - De Grote Moeren : ontstaan en opbouw 79, 111.

Heideontginning 52. Zandvoorde-bij - Oostende 163. Ter Streep 267.

FOLKLORE.

Belezen 89, 284. Bezweringen (berijmde) 90. Bierklok 78. Boerenmakke 288. Boterham (Vlaamse ) 62. Brandweer (H. Sakrament als -) 230. Dromen (zijn- vertelien)125. Dwaallicht (doodkeers, stalkoers) 28. Godspenning 210. Haardhoffer (voor den
Drol) 95. Haltebedevaarders 253. Huisje op straat gebouwd 309.
Huisnamen te Brugge 320. Huwelijksgebruik : stropen 254 ; wijtewagen 160. - KALENDER. Vastenviering : vreemde zondag 63 ;
Borale-zondag 126. Kattefeest- en stoet 91. Goede Vrijdag 90. St.
Marcusdag 313. Klein Sakramentdag 333. - Kapel (herdenking
van slachtoffer van weerwolf) 156. Keizer Karel in school- en
volksboek 320. Kinderspelen : kluppelen van de gans, terden van
het schotelkan 218. Kussen (beeld van 0. Heer) 190. Kwakzalver
183. Maanden (gunstige - voor vitaminen) 237. Meidag (inhuurtermijn van knechten en meiden) 210. Molen als tolk 31. Ommegang (driemaal rond de kerk) 308. Ongelukskind (op een schrikkeldag geboren) 204. Onttoveren 7, 89, '284. Paalsteen verplaatsen
335. Paaswater 115. Palm (gewijde) 90. Parodie van doodbrief en
doodsaatje 287. Pastoorsinhaling 128, 157. Peerdepaternoster 199.
Preseiitwijn 288. Reizen in de wagon (van het konvooi) 188. Ren-

- 344 zen : Ko en Liza te Oostduinkerke 187, 320 ; te Harelbeke 286.
Reuzevaantje 187. Rossekot (rosmolen) 251. Schaper (levenswijze) 211. Schrikkeljaar (ongeluksjaar) 203. Sinksenwater 115.
Sint-Jansevangelie (kracht) 156. Slapen (met voeten kruiswijs)
127. Spellewerk 320, 333. Spoken 156. Spookparochie 155.
Strandleven 131. Strelen (beeld van 0. Heer) 190. Toverij 89,
156, 284. Trouwring (omgang met -) 90. Varkens (roepen op -)
147. Vinkeniers 286. Visjagers 136. Vogeltaal : kwakkel 278.
Vuur (lopen met -) 126. Weerwolf 155. Wijtewagen 160. Wonderdokters 326. Zilver in klokken 71, 160.
Volksgeneeskunde. Bad in de kerk 285. Brandwonden 90. Hersenkoorts (meningitis) : duivenjong als remedie 189. Hondsrazernij 90. Katrienewiel : oorzaak 254 ; ziektediening 253. Medaille in de melkfles 284. Oogkwalen 307. Plane (kinderziekte)
89. Rhumatisme 191. Wratten (kruiden tegen de-) 172 Zweren
'294, 307. Veeplagen 307 ; varkens 237.
Vertellingen en Sagen. De duivel en de kommies 1. Van de
pastoor en zijn kunsten 35, 255. Van de boer die zijn scheermes
liet herdoen 36. Legende van de Zielebrug (Zuienkerke) 61.
Legende van de Brugse kant 93. Hoe de Belgen aan hun naam
gekomen zijn 128. Legende van het Sint-Ritabeeld te Reningelst
99. Legenden van Ter Doest: de baard van de monnik 277; de ring
van de bisschop 278 ; de boer en de ploeg 278. Sagen : van de
gefopte duivel (begraven in de kerkmuur) 281 ; van mensen die
were kwamen 305 ; van verplaatste paalsteen 335. Leugenvertelsel uit Geluwe 320.
Heiligenverering en -verbeelding.
Ons Heer in 't Heilig Bloed 190.H. Kruis 303. H. Doorn 178.-0. L. Vrouw van Foy 228 ; van Milane 225 ; van Remedie (Trinitariërs) 60, 320. - Andries 263. Barbara 262. Benediktus 284.
Brigida van Ierland 307. Gertrudis van Nijvel 30. Guido van
Anderlecht 19. Idesbald 285. Karel de Goede 125. Katharina 262.
Krispijn 316. Laurens 297. Michiel 263. Pieter 263. Rita van Cascia 97. Vincentius 307. Wouter 262.
Liederen en Rijmpjes. Lied van de Muis : Muys muys conit eens
uyt uw cluys (vergelijkend) 74. -- Spellewerkliederen : Waar
zijn mijn kamaraden waarmede ik heb gezwierd 12. Eerst liet
ik mijn takken waaien (van den Boom der Liberteit) 12. 't Zat
daar e mannetje in zen huizeke 318. 'k Ging naar m'n moeiens
krieken trekken 318. Slimme Pier ging ratten spuwen 318. Tellingen : Er liep een katje achter de zee (varianten) 238. Tiere

- 345liere lood, 't is iemand dood 244. En 't liedje is uit, en de katte
is de bruid 242. - Aftelrijmpjes: Onder de bank lei er wat
zand 167. Meneere was opgestaan 167. - Rijmwerk. Berijmde
wijsheid van biernelkers 237. Rijmwerk op de " cijferk onst j, 26 ;
op Sint- Crispijn 317. Brabrantsche Rodomontade (1691) 143.
ZANTEKOORN.

Een boer en een mol 199. Binnebeer. Reèhengst. Trunteklaai
64. Getekend met de kceketiene 64. Van een doddel' verweten
212. Geld doet geweld 199. 't Is gelloeg 212. En godveren 309.
Huizen zijn ruizen 96. J oengers kweken is een verdriet 199.
't Karn pt 96. Twee keersen en één vier 110. Man ten tr~:en Kalle
schoppen 110. Dat 't niet en ware van de oude mensen 209. Een
pekkeling 209. De sch ik keuatie 209. Geen stamp onder zijn muziekdoze weerd 209. Studiebak kertjcs 178. Tand voor tong e 110.
't Vlas 'n is niet afgeteld 212. Te winter de kanten afrijden 212.
Zwijg mij van een schoon wuuf 209. E' zot op é prochie en is
niet 96. Zotten doen preufsiagen 96. Uit de zunne 199. Zwijntje
(land) 146.
Zegswijzen: Brood. water en peerden trekken wagens 145. Nog
én dag en èn tuit 64. Verbamist 294. De paraplu en de fontein
62. Wat Meie geeft 64. Altijd gaI's 64. Hij is alzo nodig in 't land
105. Onzen Here is geen kermisgast 105. - Zeispreuken: M'n kop
jeukt 64. Je moet niet tellen 64. Spreek woorden uit 1727
te Brugge 304.
Persoonsnamen: Guido, wia« Wyt 13, 38. Duda 23. Flidso 116.
Kleem 22. Si wo, Sieu w, Sigiward 23. Suwe 22. Vlisse 116.
Familienamen. Gaesbeke 17. Keygnaert 279.
Uit de oude taalschat. Bierklokke 78. Evene 213. Greuspot 95.
Hevene, heveoinge (landmaat) 214. Ieve-ijve-eve ? 214. Kantjagers 100. Kappen of graveren? 104. Kene : spleet, barst 279.
Cleerbesem van buste Is 254. Sel (darink) 117. Steenhouwer 103.
Tester 330. Vane (moeras) 280. Voorde 118. Wazegat, wazegars ? 332.
BOEKENNIEUW5.

Volkskunde-Atlas van Nederland en Vlaams-België 29, 335.
P. 1\;1. Auzais, L'orfèvrerie religieuse bretonne 221. 't Beertje,
1956 320. J. 1\1. Berteele. 'n Kijkje in Kortr~jk 255. R. De Coninck. Guido Gezelle's purisme 192. D. Denys, Het Roeselaarse
volksleven 219. J. De Smet. Brugge onder de oorlog 1914-1918
255. J. de Vincennes. Gertrude, dame de Nivelles 31. Drie
Vlaamse Meesters van de XVIIIe eeuw. Catalogus 217. J. Geldhof. St. Hiloniuskerk Izegem 220. Jaarboek Nationale Commis-

-- 346 sie voor Folklore, v 29 ; vr 335. De Mandel 32. J. Noterdaeme.
De graven van Vlaanderen en hun domein rond Brugge 29.
H. Stalpaert. Westvlaamse Kantwerkstersfolklore 320. Stamreeksen Vanhuyse, Claeysone, Parrein, Duron 32. F. Stroobants.
Notre Dame de Remède et l'Ordre Trinitaire 60. E. van Gelder
en J. Duverger. Kunstgeschiedenis der Nederlanden 63.
Doodmaren : Cleophas Sintobin 26. Maurits Van Coppenolle 224.
PRENTEN. In de tekst. Blankenberge in 1725 133. De Grote Moeren :
doorsnede van waddenkreekje 81 ; oude kreekbeddingen 113 ; geomorfologisch schetskaartje 83. Plan van Ter Streep 269. De « polders » van Zandvoorde 165. Oudheidkundige vondst te Assebroek :
grondplan en doorsnede 207-208. De abdijkerk van St. Andries 264,
303. O. L. Vrouw van Milane : kapel en beeld te Zwevegem 226,
229. O. L. Vrouw van Foy 229. Chapelle ardente van Keizer Karel
VI door Pulinx 107. St. Laureinsschilderij te Zedelgem 297. Waterbarometers 283. Rossekot te Oostkerke 251. Versiering voor het titelblad van de Bundel « Werk » 43.
Buiten de tekst : Luchtfoto van Assebroek.
VRAGEN EN ANTWOORDEN. Academie van Gistel 319. Boerenmakke 288. Familie Hobbema te Brugge 256. De lithograaf Fabronius-De Meyer te Brugge 96. Pastoorsinhaling op de zondag 128, 157.
Peerdepaternoster 199 Presentwijn 288. Da schapenkudde van kunstschilder Woutermaertens 256. Schobbejaks hoogte en 't Hofstedeke
te Koolkerke 311. Trouwdicht Bauwens-Casteleyn, Roeselare (1801)
38. Maria van den Berghe, abdis van St. Godelieve 192, 222, 256.
Engelbertus De Molder, laatste monnik van de St. Niklaasabdij te
Veurne 96, Zilver als klokspijs 71, 160.
VERGISSINGEN EN DRUKFOUTEN TE VERBETEREN :
Blz. 21, regel 8 : geplaatst 1 en 2 i. p. v. 2 en 1.
Blz. 186, regel 2-3 : te lezen : Conrard-Albert d'Ursel et EléonoreElisabeth de Salm.
Blz. 213, regel 26 : collectivum i. p. v, collectiveum.
Blz. 214, voetnota 2 : Schoondijke i. p. v. Schoondijk.
Blz. 215, regel 3-4 : te lezen : We hebben ten eerste onze Evendijk
tussen Uitkerke en Heist, tussen Oudemaarspolder en de hypothetische levene. Vervolgens staat er een levendijk....
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