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CLEMANSJE
Ze was geen meer van de jongste, Clemansje, zeker halfveertig en nog altijd niet getrouwd .
Een beeld van schonigheid was ze juist ook niet, alto
dozijnegoed . Maar f raai en kristelijk gene van meer .
Ze was thuisgebleven, en intussen, na moeders dood, was
ze buiten tand en de kanse verkeken . Ze gerochte zelf s
verlegen met heur eigenzelven . Tot er heel onverwachts verandering kwam.
Sarel van 't Eersgat, een oude jonkman van over de vijftig,
was moederziele alleen op een doeningske van e'koppel koeien .
Het was de weke voor Pasen, de goe' weke . En paster Goewaert kwam Sarel berispen omdat hij zo weinig omgekeken
had naar de vespers met de vastensermoenen en de meditaties
over het bitter lijden, gij die nochtans altijd een voorbeeld
geweest zijt voor heel de parochie .
J a, ja, meneere Paster, g'hebt gij schoon klappen, weet-te
gij dat sichten moeder op 't kerkhof ligt, dat ik hier moedermensallene sta met al 't werk, en dat het er hier niet op
gewonnen is om entwie to houden . En ten andere waar zou
ik het geld halen om dat al to bekosteneren .
Maar Charles, zei de Paster, dat is allemale waar wat ge
daar zegt, maar waarom trouwt ge niet ?
Ikke, trouwen, meneere Paster -- maar ge moet met tween
zijn om to trouwen . En waar op Gods wereld zal ik aan mijn
gerief geraken aan mijn elde .
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Ge moet daar al niet mee inzitten, Charles . Fen beetje
geduld, en binnen korte dagen kom ik of met goe' nieuws .
De Paster dacht daarbij aan Clemansje .
Hij lies er geen gras over groeien en nog dezelf de dag
viel hij bij Clemansje met de deure in huffs . Die smeet bet
niet verre, maar ze gebaarde toch tegen to stribbelen, peist
e'keer, meneere Paster, alto met een mannemens in betrekking
komen, entwie dat ge schier niet 'n kept, 'k ontzie dat lijk
de dood .
Maar de Paster kende dat liedje en gij grote truntekouse,
zei hij, 't is toch simpel, Charles moet maar 'n keer binnenspringen, bijvoorbeeld voor de vespers, wat is er daar flu in
gelegen .
En, meneere Paster, zou je gij dan ook trachten bier to
zijn ?
Maar ba neen ik, ge kunt dat wel peizen . Ge zijt gijlder
tegare mans genoeg om dat to bedisselen .
J amaar, meneere Paster, 't is maar at ' peize, alto met
'n vreemde mannemens in huffs, geheel aIlene en zonder verweer . . . En daarbij, nog meer dan datte, meneere Paster
zijt gij wel zeker dat 't mij zalig is .
Dat was to peizen, loech de Paster in z'n eigen en luistert
Clemansje, zei hij, we zijn nu in de goe' weke en zaterdag
keren de klokken were van Rome . Maar dat blijf t nu onder
ons, ge hebt maar uw oren goed open to zetten, ge blijft
binnen, en van zo gauwe gij ze hoort trek je 't venster open .
En als de klokken zeggen Mansje trouwt maar, Mansje trouwt
maar . . . 't is dat ge 't moet aangaan . Maar is 't dat ze
zeggen Mansje trouwt niet, Mansje trouwt niet . . . 't is dat
bet u niet zalig is . 't Kan maar zo simpel zijn .
Die nacht van goevrijdag op zaterdag 'n look ze bijna
geen oge en ze droomde van klokken en van trouwen dat
ze er 's nuchtends een zeer hoof d van had . Ze was al wakker
henne voor bane en danig op haar ongemak als almeteenkeer
de klokken aan 't luiden gingen en 't was van Mansje trouwt
maar, Mansje trouwt maar . 't Was geen twijf el mogelijk,
klaar en duidelijk hoorde ze maar altijd Mansje trouwt maar,
Mansje trouwt maar . 't Zonk in haar benen van alteratie,
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ze moest haar vangen en zere nere zetten, Godjenhere toch,
wie had er das durven peizen, alles is toch maar een were
op de wereld, had ik das nu 'n keer twintig jaar vroeger
geweten .
Over van blijdschap ging Clemansje na de noene naar
meneere Passers en in een hennegeweld trok ze bijkans de
belle over . 't Was meneere Paster zelve die opendeed en
Clemansje, zei hij, je does me verschieten, waar is 't das
't brands?
He, de klokken enee, zei ze al snakkend achter heur asem,
't is trouwen meneere Paster, z'hebben wel duist keers gezeid
Mansje trouwt maar, Mansje trouwt maar.
Van goe' nieuws gesproken, das is ten minste nu 'n keer
goe' nieuws Clemansje .
Maar meneere Paster, hand over herte, was peize gij,
zou ik bet toch nog aangaan, en aan mijn ouderdom, ik wete
waarlijk niet of ik nog zou trouwen, ja of neen .
Meneere Paster gebaarde Clemansje to geloven, maar hij
wist wel beter en ik ben bet zogoed als zeker, zei hij, maar
voor alle zekerheid, ge zult sef f ens weten waaraan je to
houden . En hij ging zij n gaanstok halen en Clemansje flu
moet je goed opletten, zei hij, ik zal hem bier rechte zetten,
en 't is flu to zien langs welke leant hij zal vallen, valt hij
langs mijn leant 't is neen, valt hij langs uw leant 't is ja .
Goed opletten nu . Hij zette de stole schone rechte, maar gaf
hem zichtbaar een duwke das hij weg viel van Clemansje .
Jamaar, meneere Paster, alto niet geboerd, 'k heb bet gezien,
l e zeurt .
Clemansje, stelt jen herte gerust, 't is trouwen zo zeker als
twee en twee viere is, en trouwt maar zonder vaar of vreze .
Zo Mansje moest niet meer weten en je zijt van herten
bedankt meneere Paster, en blijgezind trok ze huiswaarts .
En 's anderendaags, den hoogdag van Pasen, voor de
vespers, klopte Sarel aan Clemansjes deure . Dag Clemansje .
Dag Chard . Heef t de Paster dervan gesproken ? Jaan Charles .
Wat peis je ervan ? Moet das flu al zo zere gaan, ge kunt
geen peerd to lope beslaan . Mag ik zondag misschien 'n keer
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werekeren ? Ba jaje enee Charles . Daarmee was Sarel uitverteld en buiten voor de deure .
De naaste zondag werd hij ontvangen op een potje caf fe
en, van een verzet komt er een belet, ze zouden het niet
to lang uitstellen, en daarbij das lang vrijen 'n is nooit en
voor niemand geraadzaam, lange vrijagien zijn zelden mariagien, placht Moeder zaliger to zeggen zei Clemansje . En de
volgende zondag vielen ze van de preekstoel en drie weken
later was 't bruilof t en Clemansje kwam binnen op 't hof steedje 't Eersgat . En wel das ik er bij was en mijn ogen
meehad als meneere Passer wilde zeuren met zijn stole, zei
het in zijn eigen.
Naverteld naar wat ik hoorde van R . S ., geboortig van
Roesbrugge. Werd nog weer verteld, of beter : voorgedragen
met de nodige mimiek en << gesten >>, zoals men bij ons zegt,
op de palingsouper-f eestavond van de bij enbond << De Bosbie
op 12 december 1957 .
Stavele .

A. BONNEZ .

Nota bij bet vertelsel .

In het koddig vertelsel << Clemansje > hangs de keuze van een
man of van twee proeven . Twee thema's worden samengevoegd : hoe
de klokken zullen spreken, en hoe de stole zal vallen . Stith Thompson
rangschikt die thema's in het algemeen onder : X 750 << Jokes on
old maids >> (zie : Motif-Index of Folk-Literature, Copenhagen,
dl . V,1957, blz . 514) en vermeldt slechts groepsgewijze de vertelseltypes 1475-1499 . M . de Meyer vond voor type 1476 << La vieille
bigote qui desire se marier >> een achttal Vlaamse varianten (Les
contes populaires de la Flandre, Helsinki 1921, blz . 67 .) Hieronder
zijn slechts varianten van het bekende gebed om een man, de vrijster
die het antwoord verneemt langs de vervalste kosterstem, snauwt
<< Zwijg, snotneus en laat je moeder spreken >> . Toch wijst de Meyer
onder hetzelfde typenummer op een drietal varianten, waarin de
oude vrijster de raad van de klokken moet opvolgen. Van de
vallende stole > worden geen varianten aangeduid .
Vgl . : P. de Mont en A de Cock, Vlaamsche Volksvertelsels . . .
(Zutphen 1925, blz. 121), Neem 'nen man . A . de Cock, Wat de
klokken zeggen (Volkskunde XII, 1899 .1900, blz . 184-186), wijst
op Rabelais, die reeds het vertelsel over de taal der klokken kende .
H . S.
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GROTE GRIETE EN DULLS MAGRIETE
ALS NAMEN VAN DONDERBUSSEN IN DE

15P

EEUW

In zijn merkwaardige studie over de Margarethalegende
in verband met Pieter Bruegels Dulle Griet behandelt Dr . Jan
Grauls ook Griet all naam van een kanon . De Dulle Griete,
het beroemde groot kanon van Gent, staat immers niet alleen
's Hertogenbosch en Mechelen hadden een Griet, Dijon had
een Grande Margot en Edinburg zijn Mons' Meg ; allemaal
Margarethanamen (' ) .
Voor het Gentle kanon heeft Dr . Grauls zich vergenoegd
met de vaststelling dat het reeds in 1578 Dulle Griete genoemd
werd . De Vlaamse Dulle Griete heeft echter een verleden das
meer aandacht verdient, de vij f tiende eeuw telde meer dap
een grote of dulle Griet waarmede onze geleerde Bruegelkenner voorzeker gaarne zal kennis maker .
De oudste bronnen die gewagen van een vervaarlijk Vlaams
kanon met een eigennaam zijn f ranstalig . De vermelding komt
voor in het relaas van de veldtocht door hertog Jan zonder
Vrees ondernomen tegen de Fransen in Vermandois . De stall
Ham werd in 1411 belegerd en kapituleerde zodra de Vlamingen, die het gros van het hertogelijke leger uitmaakten, hun
grote donderbus in werking brachten .
In zijn berijmde kroniek (geschreven ca . 1440) verhaalt
de Fransman Martin de Cotignies dit beleg van }lam en zegt
dat er order de Bourgondische artillerie een overgroot kanon
was met een mond zo wijd all een harington (large comme
une caque de hareng) ; het eerste schot mislukte, het tweede
was beslissend, de stall viel en de andere plaatsen op de
Somme volgden : zozeer vreesde men die Grielle ( << taut us
cremoient Grielle » ) van de Vlamingen ( 2 ) .
Uitvoeriger is de beschrijving in een Bourgondische kroniek .
Hier volgt de belangrijke tekst .
Or advint que quart Flamens, les quelz estoient au siege devant
Hem, et eurent assis et ajuste plusieurs bombardes et canons tout
press pour getter, yl y en avoit trois principales dons Tune estoit
appelte le grosse griele . . . (De hertog voert onderhandelingen voor
de overgave.) . . . Les Flamens adopt leur envoyerent une pierce plus
grosse qu'un tonnel qui estoit en la grosse griele . Nlais le born(1) Dr. Jan Grauls . Volkstaal en Volksleven in het werk van
Pieter Bruegel, blz . 39-41 (Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1957) .
(2) J. J . De Smet . Note sur le grand canon de Gand et son
nom populaire . Lezing in de Kon . Academie 1855 ; over enomen in
Recueil de memoires et notices historiques II 559-574 Gent 1864) .
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bare estoit sy hault afustee qu'elle passa tout par derriere la vile
et oultre la riviere de Somme . . . >> ( 3 )
De Gentenaren hebben feitelijk aan deze tocht op de
Somme en het beleg van Ham deelgenomen met een groot
kanon : de « grote bombare >>, de « grote busse >>, zoals ze
in de Gentse stadsrekening over 1411 .1412 genoemd wordt ( 4 ) .
Het is dus goed mogelijk dat de grosse griete van de France
bronnen een benaming is van een Gentse bombarde of grote
donderbus .
Reeds in 1855 heeft de historicus J . J . De Smet de Gentse
Dulle Griete in deze Grielle - hij kende alleen de tekst van
Cotignies - van 1411 willen herkennen ( 5 ) . Het groot kanon
wordt echter in Vlaamse bronnen voor het eerst met de naam
Dulle Griete genoemd door de Gentse patricier en annalist
Christoff el van Huerne in 1578, het jaar dat de Gentenaars
hun donderbus uit Oudenaarde hebben teruggehaald . Een
andere naam van het kanon was, volgens van Huerne, « den
rooden Duyvele, mits tselve rood gheschildert es >> ( 6 ) . Er
liggen nogal wat jaren tussen 1578 en 1411 . En . . . er is ook
meer dan een kanon dat Griete heet .
Om nog een ogenblik bij Gent to blijven : de inventaris
van 1466 noemt een Quade Griete en een Quade Aechte
(Agatha) als metalen bussen, naast allerlei vogheleers, crapaudeelen en bombarden uit het Gentse arsenaal (' ) .
De stad Brugge was echter in die jaren ook niet zonder
Griete. In haar arsenaal had zij, volgens de inventaris van
1442, een « busse gheheeten groote griete, de camere al nieu
vermaect by Cornelis Tsolle, omme die to bet to schieten
zonder vreese >> . Het stuk werd in 1477 geverf d en met wapenschilden versierd ; de stadsrekening (1477 .78 f. 136v) bevat
daarover de volgende post
« Betaelt Fransoys vande Pitte den scildere van diverssche engienen der stede toebehoorende by hem verschilt ende gevaerwet,
to wetene : eerst groote griete, twee groote slanghen . . . >>
(3) Tekst uit << Chronique Bourgui nonne », aangehaald door
V . Gay, Glossaire archeologique I 172 (Parijs 1887) naar het werk
van A, de la Fons-Melicocq (La Thierache II 9) . De Chronique zelf
konden we tot nu toe niet identificere,n ; de tekst is niet genomen
uit Monstrelet.
(4) F. De Potter . Gent van den oudsten tijd tot heden VI 176 . Froissart spreekt reeds anno 1382 in zijn Chroniques van << une
bombarde merveilleusement grande » gebruikt bij het beleg van
Oudenaarde, dock hij ,noemt geen naam . Ook de Gentse stadsrekening 1382-83 noemt een « groete bombarde » zonder naam . De Dulle Griete van Gent is een samengesmeed kanon ; het wapenschild van de hertog van Bourgondie kan er zeker niet voor 1430
in gekapt zijn . De Potter a.w. VI 174-175 .
(5) De Smet a.w . II 568 . Grfele komt in geen Vlaamse teksten voor .
(6) De Potter a .w . VI 179.
(7) De Potter a.w. V 62-63 .

Een ander << groot engien » droeg alsdan de naam Sint
Jooris . Margareta en Georgius : allebei bevechters van de
helledraak ! In 1488 was de grote busse van Brugge geheten
David, naar de j onge bij belse held met de slinger ( 8 ),
Nog een andere Griete verschijnt in een rederijkersvers
uit het jaar 1473 . Karel de Stoute voerde op zijn veldtocht
in Gelderland in dat jaar een groot kanon mede : de stall
Nijmegen bezweek op 19 juli 1473 voor het geschut van
Dulle Magriete . Heer Anthonius Stalin, die in 1430.1475
pastoor to Axel in Zeeuws-Vlaanderen was, heeft aan dit feit
een van zijn chronograf ische kwatrij nen gewij d ( 9 )
1473
Nymmeghe in Ghelderlant en wilde hem niet opgheven,
Dat coste menighen mensche tleven ;
Doe wasser een busse, hiet Dulle Magriete,
Die poorten en vesten scoot al to nyete .
Een dune Magnet is een felle, sterke, durvende vrouw .
Is dune Magriete een equivalent van grote Griete, de << grosse
Griele » van de Fransen ? of welke semantische ontwikkeling
schuilt achter die overgang van groot en dik naar kwaad
en dul ?
De benoeming van kanonnen blijkt in de loop van de Bourgondische eeuw niet immer het accent to hebben gelegd op
de kwaadaardigheid van de grote busse . Griele, in 1411 door
f ranssprekenden gehoord, is een vleivorm van Margareta ;
Griete, uit de vlaamse teksten van 1442 en later, is eerder
het tegendeel.
De nieuwe schiettuigen kregen weliswaar meestal namen
ontleend aan << duivelse » dieren : pad (crapaudeeuwen ;
fr, crapaudiau, crapaudeaul), adder (colueveren ; fr, couleuvrine) , slang (slanghe, serpentine) . Toch wisten onze poorters ook lieve namen to geven die, door het contrast, getuigen
dat zij niet zonder humor met hun ijzeren en metalen
engienen > wisten om to gaan . Brugge had, naast zijn
grote Griete, in 1436 een << groote busse gheheeten Snelle >>
(snel, hier = mooi, f link, gezegd van een meisj e, een
j onge vrouw) . En ook de Gentse engienmeesters hadden in
1466 hun grote ijzeren Snelle ( 10 ),
Men voelt ten slotte dat de benamingen Grote Griete en
Dulle Griete (Magriete) in de 15e eeuw - herf sttij der Middeleeuwen - meer << spel van geest en zinnen » veronderstellen
dan de karige documenten laten vermoeden .
A, v .
(8) Gilliodts . Inventaire Archives Bruges V 262 ; VI 177,
(9) N, de Pauw . Middelned . Gedichten en Fragmenten II 403 . De kronieken, o .m . de Divisiekroniek, spreken van zwaar geschut
dock noemen Been naam .
(10) Gilliodts a .w . V 262 . De Potter a .w . V 63 .
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SINT MARKOEN IN WEST-VLAANDEREN
Nloest l'abbe Blouard ergens in 't Westvlaamse << pasteren
in plaats van in een godvergeten dorpje in 't Naamse, dap zou
hij voorzeker bij de werkbijen rekenen, die hun honing in onze
Korf afleveren. Maar hij zit flu eenmaal in 't Naamse, en hij
heeft in de Guetteur Wallop zijn bijdrage geschreven over de
volksheilige Suit Markoen, die bij ons niet onbekend is ( 1 ) . Zijn
onderzoeksterrein bestrijkt ook West-Vlaanderen, en dit alleen is al
een reden om zijn studie hier uitvoerig to bespreken. 't Is gedegen
kost en leesbaar . Na een inleiding en opgave van de bronnen,
krijgen we eerst een levensschets van den heilige, met een uitweiding
over << le pouvoir guerisseur des roil de France >> . Dan een overzicht van de lokale vereringen in Frankrijk, Belgie, Duitsland en
Holland . WestVlaanderen komt op de lijst met twee vermeldingen
Kortrijk (0.-L .-Vrouwkerk) en Wingene. Voor 't eerste geval bezorgde onderpastoor Billiet inlichtingen, en voor 't antler nam
pastoor Lambrecht de rol van Heilige Geest over . Abbe Blouard
is die gedienstige Westvlamingen van harte dankbaar, zo schrij f t
hij mij ; zoveel to meer daar hij in andere bisdommen nogal dikwijls aan dovemansdeur klopte . Hij houdt zich verder aanbevolen
voor gelijk welke << communications utiles et complementaires >> .
Juist entwat voor de Biekorvers ! Ik wil er vandaag mee beginners
- er moet iemand de eerste stag zetten - in de hoop das nog
anderen volgen . Voorbeelden trekken . . .
Eerst moeten we, in 't kort, kennis makers met Sint Markoen
Nlarculphus in 't latijn ; bij de fransen Marcou(1) of Marcoulf .
Guido Gezelle zal das (RdH IV 172) verdietsen tot Markwulf .
Hij words meest gevierd op zijn sterfdag, 1 mei (550, of elders 558),
en is de stichter van het klooster Nanteuil in de Cotentin . Hij
zal, zoals het in die vroege tijden nog meer gebeurde, zijn
klooster bestuurd hebben volgens de grote regels van de kristelijke
volmaaktheid, zekere algemene princiepen van 't monastiek levers,
en zijn eigen gezond oordeel. Met een heilige, die in alles 't voorbeeld geeft, als leidsman, kan men best geschreven wetten missen .
Na zijn flood gingen de monniken van Nanteuil over tot de Benediktijnerregel ; daarmee words Markoen een gewoon Benediktijnerabt,
met staf en borstkruis . Als onderscheidend ikonograf isch kenteken
last men een miniatuur-koningsfiguurtje bij hem neerknielen : we
zullen straks zien waarom. Maar Markoen is dus een snort posthume
benediktijn. Of, zoals de spirituele Jezuiet Cahier het zal zeggen
Encore un de ces benedictins qui n'entendirent jamais parley de
(1) R. Blouard . Saint Marcoul, abbe de Nanteuil . . . Guerisseur
d'ecrouelles . 48 blz ., rijkelijk geillustreerd . Te verkri en bij de
schriJ'ver to Mozet (Nameche), prov . Namen ; prijs 25
Schrijver
liet Biekorf zijn twee westvlaamse cliches gebruiken : waarvoor
we hem van harte danken.

Saint Benoit >>. Ik zou hem eerder bij de Iro-Schotten onderbrengen .
Hijzelf gaat toch graag de vastentijd op de Normandische kusteilanden doorbrengen, en laat das ook aan zijn monniken toe . Dat
reizen en trekken zit deze Iro-Schotten in 't bloed : denk maar aan
Sins Columbaan, Sint Patrick, Sint Brandaan, e .a. 't Verwondert
me das onze moderne trekkers niet aan deze kant zijn gaan uitzien naar een hemelse beschermer of patroon .
In de jaren 800 slaan de monniken van Nanteuil voor de
Noormannen op de vlucht . Natuurlijk met hun tresoren : hun
relikwieen . In ons geval met deze van Sint Markoen . Ten slotte
zetten ze zich neer to Corbeny, halfweg o de grote staatsbaan
van Laon naar Reims. CorbenY was een oude koninkliJ'ke villa of
f iskus, en ligt juist 20 km van Reims, waar de franse koningen
zich lieten zalven ( 2 ) . En das verhuizen naar Corbeny bij Reims
is het, das de ster van Sint Markoen doer rijzen . En tegelijk
heel het historisch perspectief in zijn oude levensbeschrijvingen
heeft helpen vertroebelen.
We hebben hier, aan de ene kant, een volksheilige, seders lang
gediend tegen een ziekte die door zijn naam words opgeroepen,
de latijnse strumae, in 't frans les ecrouelles, de kropgezwellen,
ook al « 't coninxevel » of 't koningszeer, waarvan de verschijnselen meestal aan de hals worden waargenomen . Vergelijk Marcou
met mal au cou, marque au cou . Van de andere kant hebben we
de franse koningen, die, naar men algemeen geloof de, door hun
zalving - to Reims - het privilege verkregen de kwaal door
simpele aanraking to genezen . Hiervandaan de benaming koningszeer . Al heel vroeg moet de afstand tussen Reims - Corbeny overbrugd zijn, en deze twee gelijkaardige genezingskrachten underling
in verband gebracht . De koning gaat, na zijn zalving to Reims,
op z'n aloude fiskus to Corbeny Sint Markoen vereren - er zijn
er zelfs die acht dagen lang to Corbeny verblijven . (( Des lors on
ne sut plus precisement Si le roi guerissait le mal en vertu de
function royale . . . ou en delegation du saint guerisseur . , . Les
chanoines de Reims soutenaient la premiere explication, les abbes
de Corbeny la seconde . Ce qui provoqua de plaisantes controverses . . ) (3 ) .
Wij weten in elk geval das de legende van deze Rois Thaumaturges of Rois Guerisseurs veel ouder is dan deze van Sint Markoen .
en nog ouder dan de franse koningen . Ze komt reeds voor in de
heidensagen . We vangen er een echo van op in de bijbel (4 Kon . 5),
waar de koning van Syrie zijn melaatse veldheer Naaman naar de
(2) Over Corbeny raadpleeg het Dictionnaire d'Histoire et de
Geographic ecclesiastiques van onze Leuvense professoren,
(3) Dom H . Leclercq in zijn Dictionnaire d'archeologie chretienne
et de liturgic, s .v . Rois Guerisseurs. Het is jammer dat abbe
Blouard deze bijdrage niet gekend heeft . Nog spijtiger dat hij het
kapitale werk van M . Block, Les rois thaumaturges (Straatsburg
1924) eveneens voorbijgezien heeft .
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koning van Israel zendt om van de melaatsheid genezen to worden .
Ik vrees daarbij das abbe Blouard zijn onderwerp uit een to enge
franse - hoek bekeken heeft. Hij had ten minste de engelse
koningen (hun geval houdt niet het minste verband met Sint
Nlarkoen) mogen vermelden . Ze tellen ook onder de rois guerisseurs, al words hun bevoegdheid om het koningszeer to genezen
door enkele oude f ranse schrijvers betwist (4 ) .
Dit staat toch vast : als << rois guerisseurs » hebben de frame
koningen de rijkste geschiedenis . En ook de langste. De laatste om
de rituele zalving to Reims to ontvangen, Charles X, in 1825,
<< toucha entre 120 et 130 malades ; et les Seeurs de l'hospice
St Marcoul (te Reims) ne decouvrirent cur ce nombre que 8 cas
de guerison >>, zegt Dom Leclercq, lakoniek weg, in zijn artikel
over les Rois Guerisseurs . Leclercq is bekend als scherpschutter .
Maar in ons geval moet hij het, als scherpschutter, toch ofleggen
voor de Jezuiet Cahier die, - en das in 't jaar 1867 - hetzelfde
pover sukses vermeldt met de opmerking : Honi soft qui mal y
pence. Malta licent . . . Jesuitis !
Komen we nu tot onze westvlaamse gevallen.

1, Kortrijk, 0 .-L.-Vrouwkerk.
Ik vat de inlichtingen van E . H . Billiet samen . Vroe er zeer
gevolgde devotie ; than vervallen . Omstreeks 1711 vermeldt men
een relikwie, die in 1718 door 't bisdom Doornik voor echt erkend
words . Er is een jongere autenticiteitsbrief van Mgr Malou
(26 april 1862), waarin de relikwie als fragment van bet kinbeen
aangeduid words. Ze words bewaard in een kunstig zilveren
schrijntje - een muilestoter, zoals de oude inventarissen das naief
en haast oneerbiedig zeggen - een stukje das wel tot de vroege
jaren 1700 kan opklimmen . Pastoor Denorme van Loker zou eens
zijn poincon-bril moeten opzetten om das nader to bepalen . V66r
het bombardement van 1944 was er nog een devotiebeeldje van
Nlathias Zen, das verloren ging . We kennen bet genre ! Eigenlijk
maar een klein verlies . Of een aanwinst, als we bedenken das
pastoor De Cuyper hiermee de baan vrij krijgt om Sint Nlarkoen
op meer artistieke wijze in eer to brengen .
Er words ons niets meegedeeld over de herkomst van de kortrijkse
relikwie . Er is nochtans iets daarover to vinden in de Acta Capituli
van de kerk : ze words, op 22 mei 1711, verkregen << ex monasterio
Guillielmitarum vulgo Potsheren Antverpiae » = uit bet klooster
van de Wilhelmieten, gezeid Potsheren, to Antwerpen . De monastieke
geschiedenis zal niet de sterke kant geweest zijn van de opsteller
(4) Andrews Laurentius b .v, schreef een heel tractaat : De mirabill strumas sanandi vi soils Galliae regibus . . . concessa . Parisiis
1609. De eneeskracht van de engelse koningen beperkt hij
(biz. 29, 39) tot de vallende ziekte .
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der Acta . Vooreerst waren er geen Wilhelmieten to Antwerpen .
En dan, het Pieter-Potsklooster, zo geheten naar de stichter, was
een Cistercienzerabdij, die of ficieel gestyleerd words : Sins-Salvatorsabdij . Gelukkig das die Potsheren vermeld worden ; daarmee words
de hele geschiedenis van onze relikwie in 't refine getrokken. In de
antwerpse abdij vereerde men een f ameuze verzameling relikwieen,
gezeid van de 36 Heiligen, die thans in de Sint-Andrieskerk over-

1. - Het zilveren Markoen-zeinsel
in de 0 .-L .-Vrouwkerk to Kortrijk
(Copyright ACL, Bruoeel)

gebracht zijn. Prelaat Dierickx van bet Potsklooster lies, in 1679,
een boekje drukken : « Cort begryp van bet wonderbaer leven van

dien groten ende wytberoemden Heyligben ende Nootvrient in alle
vremde sieckten . . . Sins Marcoen, wiens HH . Reliquien, geapprobeert
van diverscbe Bisscho ppen, zyn rustende in de kercke van d'Abd ye
van Sint-Salvator tot Antwerpen . . . » . Dat is maar de aanhef van de
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lang-ademige titel waarmee prelaat Dierickx zijn huisheilige bij de
devote vereerders aandient . Daarmee zijn we verzeild geraakt in
een niet-westvlaams geval, waarover we dus niet moeten uitweiden .
Die er meer over vernemen wil, verzend ik naar Rond den
Heerd VIII 170, die (tussen haakjes gezeid) een rijke bron is voor
de geschiedenis van de Markoendevotie . De peregrinaties van de
antwerpse relikwie over Corbeny-Keulen staan tamelijk goed vast .
Zodat we kans hebben, our de Bollandist Delehaye na to spreken,
bier niet alleen een geautentikeerde, maar nog een autentieke relikwie
to vinden .

2 . Win gene.
Is emn interessanter geval dan Kortrijk : onder en van groter
betekenis. Laat ons eerst de gegevens van Blouard-Lambrecht
samenvatten.
Devotie begonnen tijdens de Rode Loop, onder pastoor Jan
B. Drubbele, in 1681 . Relikwie gekregen uit de abdij Cysoing .
Blouard maakt er, verkeerdelijk, een klooster van Benediktijnen
van ; 't zijn Reguliere Kanunniken . Als tussenpersoon : de baron
van Haveskercke, beer van Wingene . Beevaart gesteld op de feestdag, 1 mei ; was de aanleiding tot de nog bestaande Kleine Kermis
of Meikermis . Devotie enigszins verslapt onder pastoor Drubbele's
opvolger, J . B. van Lokeren (1687-1732) ; herneemt onder de
volgende pastoors, J . B . de Busschere (1732-71) en Roger Vynagie
(1771-1818) . Onder Vynagie words bet eeuwfeest van de devotie
to Wingene gevierd, en Vynagie laat bet nog bestaande levensgroot
beeld van Sint Markoen maken door de brugse meester Daisy .
Een vijftig jaar geleden was de bedevaart, alhoewel vervallen, nog
in wezen. De pelgrims kwamen lief st vaor dag en dauw our niet
herkend to worden : bet koningszeer words gerekend onder de inf amante ziekten. De beevaartsmis werd gelezen 's morgens to 4 uur .
Wingene krijgt dus zijn relikwie uit Cysoing . Het is altijd interessant na to gaan fangs waar de relikwieen pelgrimeren : das helps
ons our bet stamboek van de devotie op to maken. Wingene krijgt
zijn relikwie door bemiddeling van de baron van Haveskercke .
Wingene is een bos- en kasteelstreek ; en, in das paradijs, op
't gescheed van Wingene en Oostkamp ligt de proosdij Hertsberge,
een afhankelijkheid van Cysoing, waar er enkele - franse - paters
verblijven . Al. das schematische krijgt nu a.h.w. geur en kleur van
't werkelijk leven. Die baron-kasteeiheer zai bet wel best stellen
met zijn buurs, de franssprekende paters, zai daar een voetje in
huffs hebben . In die tijd verschilt de proosdij al niet veel van bet
kasteel : 't is een snort landbouwexploitatie, onder de leiding van
de beschaafde heren . Er zijn dus gemeenschappelijke belangen . En
de prelaat komt sours op bezoek op zijn proosdij, en bij zo'n bong
bezoek worden de vrienden van 't huffs aan tafel genodigd, en
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gaat de prelaat een tegenbezoek brengen op 't kasteel . Misschien
is de baron wel eens uitgenodigd geweest om een bezoek to brengen
aan Cysoing .
Abbe Blouard vermeldt als uitstralingscentrums voor de Markoendevotie de oude bisschoPssteden Cambrai en Reims (biz . 5) . lk

2. - Het Markoenbeeld
van de brugse meester Daisy
in de kerk to Wingene
(Copyright ACL, Biusyel)

vermoed dat er voor Vlaanderen een direkter weg kan getrokken
worden van uit Normandie, bet land van Sint 1Vlarkoen, waar
zijn eredienst tot in onze dagen is blijven floreren, over Picardie
en Artesie . Cysoing tekent een halte - un relais - op deze baan .

14 --Zoals nog bet oude Centula, de abdij St Riquier : een zeer belangrijk midden voor de Markoen-vererin , das abbe Blouard op zijn
franse lijst vergeten heeft . De autenti en van de relikwie to Wingene, met handtekening van prelaat Antoon Vrancx ( 5), zijn op
't archief van 't Bisdom to Brugge terechtgekomen ( s) ; ze dateren
van 10 april 1681, en kregen de bisschoppelijke visa op 29 april.
Er werd dus spoed bijgezet ; en we molten veronderstellen das op
1 ores 1681 bet feest van Sint Markoen voor 't eerst to Wingene
zal gevierd zijn.
In de brief van prelaat Vrancx leest men das, to Cysoing, de
relikwieen van Sint Markoen seders onheuglijke tijden in een
zilveren beeld gevat waxen en in hoge verering. In bet boek van
J . Bataille (Saint Evrard, fondateur de Cysoing ; 1902) lees ik
(biz . 108) : << En 1792 Cysoing possedait deux petits busses de
St Calixte et de St Marcou . Au bas de ces busses se trouvaient
enchasses deux yeux de cristal, renfermant l'un une relique de
St Calixte, l'autre une relique de St Marcou >> . En elders (biz . 76)
komt een inventaris van 1793 ; << les deux yeux de cristal, enchasses
daps du cuivre dore > zijn er nog, maar de twee beeldjes zijn
verdwenen . Er words toch gezegd das deze twee relikwieen : << etaient
ci-devant au bas des statues d'argent de St Calixte et de St Nlarcou >> .
Te Wingene werd dadelijk een Markoenbroederschap ingesteld .
Rond den Heerd IV 172 spreekt van een Confrerieboek, begonnen
in 1655, << waarvan de eerste bladzijden, van perkament, versierd
zijn met de wapenschilden van de heerlijke families die destijds
to Wyngene woonachtig waxen, de van Haveskercke, Wyts,
Adornes, enz. >> . Dit register heb ik nog in handen gehad . De
informatie van RdH is in zekere zin misleidend : de vroege datering
1655 en de gekleurde wapenschilden verwijzen naar de oudere
broederschap van 't Skapulier . In hetzeifde boek words verder een
nieuw hoofdstuk begonnen, das verwijst naar de confrerie van Sint
Markoen, ingesteld op 26 november 1681 . Van uit Rome werden
aflaatbrieven verkregen voor de leden : voile aflaat de dag van
de inschrijving, in bet stervensuur en op 1 mei ; gedeeltelijke
aflaten op 2 e en 3 1e Pinksterdag en op 20 oktober .
(5) De Vrancx'en << topen dikke » to Cysoing in die jaren. Jozef
Vrancx is prela.at van 1655 tot 1677 ; onze Antoon Vrancx volgt hem
op en houdt het uit tot 1720 . Te Hertsberge is er een proost, Pieter
Vrancx, in 1661 ; en een Jaak Vrancx van 1717 tot 1735 . Dat helpt
de oede betrekkingen met de Wingense kasteelheren verkiaren .
(6) « Ego infrascriptus humilis abbas monasterii Sancti Calixti
Cysoniensis, diocesis Cameracensis, omnibus et singulis presenter
litteras inspecturis fidem facio, me, ad instantes preces perillustris
ac nobilis domini, domini . ., baronis de Wingene, dedisse reliquias
presenter Sancti Marculphi abbatis, quas, presentibus confratribus
religiosis dicti monasterii, extraxi ex effigie argentea dicti Sancti,
in qua a tempore immemoriali dicte reliquie in supradicto monasterio asservantur et quotidie populorum devotions ac venerationi
exponuntur . In quorum fidem hac Xa aprilis anni millesimi octuagesimi priori subscripsi et sigillum meum apposui . Antonius, abbas
Cysoniensis . Fr. Josephus de Vries (?) . Fr. Augustinus du Hayon .
Fr. Estienne Le febure .
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Het pastoraat van J . B . van Lokeren words ons voorgesteld als
een vervalperiode voor de devotie to Wingene . Van Lokeren had
het niet gemakkelijk. Eerst vond hij zijn pastorie door een mededinger betwist. En wanneer die eerste ruzie was bijgelegd, stond
hij met een uitgebrande kerk die moest hersteld worden . Dat hij
zich maar weinig of niet om Sint Markoen bekommerde, zou ik
toch niet durven to zeggen. Ik zie das hij tot twee keer toe de
romeinse aflaten last vernieuwen (21 april 1714 ; 22 januari 1724) .
En in zijn tijd werd het eerste Sint-Markoenaltaar opgericht . Op
26 oktober 1717 gaat de baljuw J . B . Onraedt een kontrakt aan
met de schilder J . B. Catanio, over 't leveren van een schilderij
voorstellend : << den heylighen Marcou, met eenige mirakelen, ghelick
hem sal aenghewesen worden, breeds bet dan drije ellen en hooghe
vier ellen en half ; om to staen inden autaer vanden selven heylighen
binnen de kercke van 't voors . Wyngene . . . welcke schilderie by sal
volmaecken binnen de drije maanden >> ( 7 ) . Pastoor Achiel Six,
die to Wingene stond van 1923 tot 1945 en een eeuwige snuisteraar
was, - hij schreef drie lijvige registers << Gedenkschriften > over
zijn parochie, waar er nog heel was over de Markoendevotie zal
to vinden zijn - pastoor Six, zeg ik, zat geweldig in nesten met
die schilderij van Catanio uit 1717 . Er is immers Been spoor van
bet stuk overgebleven . Hij ging zo ver - das lees ik in een van
zijn brieven - zich of to vragen of deze datum 1717 geen mislezing was voor 1771, de tijd, zoals we dadelijk zullen zien, das
er een nieuw Markoenaltaar tot stand kwam . Maar das gaat niet.
Want voor das later altaar is bet de bruggeling de Cock die de
schilderij levers . En baljuw Onraedt is al in 1760 afgetreden . Ik
kan me de zaken als volgt heel klaar voorstellen . Pastoor van Lokeren
heeft jaren lang dienst gedaan in de middenbeuk van zijn afgebrande
kerk die, zo goed zo kwaad afgeberdeld en afgeschut, als voorlopige
kerk dienst deed . De zijkoren en zijbeuken stonden nog in de
muren recht, en men heeft ondertussen dapper voortgewerkt aan
de herstelling . Omtrent 1717 is ten minste de zuidbeuk klaar
gekomen . Daar stond vroeger bet Sint-Amandsaltaar, gekonsakreerd
in 1625 door bisschop Christophori . Maar Sint Amand zal de
plaats moeten inruimen voor de nieuwe volksheilige Markoen, die
intussen to Wingene de << broodwinner > geworden is . Catanio zal
wel zijn Markoen-schilderij « met eenige mirakelen >> klaar gekregen hebben - jammer das er niets van bewaard bleef . In elk
geval bet altaar kwam er : ik zie das Mgr. van Susteren bet komt
wijden op 20 mei 1718 .
De opvolgers van Van Lokeren badden het gemakkelijker : ze
kwamen in zekere zin in een gestrooid stalletje, en moesten maar
zorgen voor de of werking . 't Is de tijd das Wingene zijn schoon
zilverwerk kreeg, waarvan nog veel bewaard is. Pastoor de Busschere
(7) Rond den Heerd XXI 232.
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(1732.71), lies in 1754 bet zilveren wierookvat maken door de
brugse meester J . Petyt : de buik van 't vat draagt, op de kanten,
Sins Amand, de kerkpatroon, 0.-L.-V. van 't Skapulier en Sint
Markoen : deze twee laatste voorstellingen verwijzen naar de twee
grote broederschappen, die ongetwijfeld wel zullen bijgedragen
hebben in de kosten . Pastoor Vynagie, benoemd in 1771, kwam op
tijd om 't eeuwfeest van onze devotie to Wingene to vieren . En hij
vierde 't we! . Eerst met das schoon beeld door Daisy to laten
snijden ; en dan met bet Markoenaltaar op to smukken, als hij
't niet volledig lies vernieuwen . Voor das altaar leverde de brugse
meester de Cock de schilderiJ', die in RdH IV 173 als volgt beschreven words : « de H . Drievuldigheid, en Sint Marcoen, Gods
gunsten of smeekende over de knielende pelgrims . Onder deze ziet
men eenen persoon in koninklijk gewaad, 't is sins Lodewijk, koning
van Vrankrijk . Dit vervult bijna geheel bet onderste gedeelte der
schilderije. Hooger op ziet men eenen priester, in witten overrok en
in preekende houding, naar Sint Marcoen wijzende . 't Is bet portrait
van beer ende meester Rogerius Vynagie . . . pastor van Wingene >> .
In 't Archivenboek van RdH 18 zal D . de Somviele aantekenen
Pastor Vynagie (staat er) in witten oversiop ; volgens traditie
van zijn oude chooralen was bet, in zijnen tijd, een tref fend portret >>.
Wingene heeft, zoals onze meeste dorpskerken, in de onzalige
jaren 1800 veel van zijn schone oude meubilering verloren . In 1886
wend de kerk op de oostkant merkelijk uitgezet, en ging bet Markoenaltaar to kwiste . De schilderi] verhuisde naar heel van achter in
de kerk, tegen de toren. In 1918 deed men de toren springen, en
hiermee was onze schilderi] aan flarden . Dat kon misschien nog
hersteld worden - er is to weinig achting voor deze oude gedachtenissen - men verkoos een minder lastige oplossing . Men heeft
't portret van Vynagie uitgeknipt . 't Hangs nu in een lijstje in
de pastorie . Laat ons hopen das men er goed voor zorge : Vynagie
is een personage van formaat. Lees was Lodewijk De Wolf zaiiger
over hem schreef in Biekorf 1914-1919, biz . 326.334.
In zijn Dagwijzer (RdH IV 172 ; dus in 1869) schrijft Guido
Gezelle : t< Tot over weinige jaren waren er in Wingenekerk boekskens to verkrijgen . . . Wonderbaer leeven van den H . Marcou . . .
patroon tegen koningszeer en kropgezwel . . . 't Is spijtig das bet
gebruik van die boekskens achtergebleven is . Het was een oud en
prijsbaar gebruik ; de pelgrims hadden een gedenkenisse van bun
beevaart, en zij leerden den heilige, wiens hulpe zij ingeroepen
hadden, van naderbij kennen. » 't Is een anoniem schriftje, gedrukt
to Brugge bij Vandecasteele-Werbrouck . De kerkelijke goedkeuring
is van 1842 .
Een Wingens liefhebber, die in wi'len 't brugse weekblad Het
Belfort regelmatig kleine geschiedkundige bii'dragen inzond, schreef
daar (16 mei 1931) : K Oude menschen weten nog to vertellen das

17 -pastoor Termote (1861-91) niet veel voelde voor dien grooten toeloop van yolk uit alle streken, die hier kwamen met allerhande
kwalen, en die een groot gevaar voor besmetting meebrachten ;
aangezien ze veelal hier moesten logeeren >> . En in 't nummer van
2 mei 1931, had hij reeds aangetekend : « Den nacht voor meizondag lagen al de boereschuren, een ure verre rond Wingene, vol
pelgrims en vreemdelingen >> .
't V ervolgt

M . ENGLISH .

MOTORLEVEN

Een man van Heist sprak met kennis van zaken over 't draaien
van motoren en zei
<< Een goeie motor dot heeft zwong ; dot goat met een snak .
Is hij aan 't verslijten, je kunt dot geware worden : hij niest,
alto een lichten poef-poef die gelijk uit de kelder komt .
Je moet daar seffens aan verhelpen en hem laten scherpen, liever
don hem to versmoren en to versmachten in d'olie . >>
Voor << aleseren > of 't Nederlandse << poleerboren >> gebruikt hij
scherpen, gelijk zijn voorouders spraken over 't scherpen van een
molensteen .
MESTEN VAN EEN

FRUITBOOM

Als g'een f ruitboom hebt die niet 'n wil groeien of die stoat
to treuren, je pakt een dode katte, ten verganen hond of een
verrekt keun en je delft dot aan den voet van den boom . Hij zal
groeien lijk dul . Een f ruitbom wil goed gevet zijn, bijzonder een
druivelare, maar een katte is best, daar zit nog meet zeever in .
(Van een boer uit Bekegem .)
G . P. B .
KINDERMEIDEN IN 1563

Ze waren don reeds kwaadkrijgs en worden niet gespaard in de
uitspraken, door een rederijker in 1563 berijmd tegen allerlei misbruik in stand en beroep. De klacht is welsprekend
Maer al mocht ons maerte winnen seven croonen,
sy en wilt niet meet dienen doer kinderen woonen.
En als men er toch nog weer een gevonden heef t
Ons kindermaerte, salt haer oock hinderen,
speelt liever met de knechts don met de kinderen .
(Uit de bundel van Jan de Bruyne, ed . Ruelens I 65 .)
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IN MEMORIAM KAMIEL POIGNIE
1884-1938
In zijn verschoten vakantietoog stapte hij door de velden van de
ouderlijke erve . Voor enkele dagen voelde hij zich weerom vrij
en thuis . Veel was er veranderd op de hoeve sinds de dood van
Julia, zijn petekind, maar de herinneringen die de jeugdige dode
hier had nagelaten, hadden de band met de vertrouwde bodem nog
dichter toegehaald. De wetenschappelijke vorming noch een twintigjarig leraarschap hadden jets gewijzigd aan de landelijke aard en
uitzicht van de priester. Alleen de geleerde pincenez paste hoe !anger
hoe minder op zijn brede wipneus, die als een ploegijzer in de
blozende boerenkop geplant stond.
Op de herhaalde verkenningstochten had zijn brede gesloten mond
het geleerd stille gesprekken to voeren met de doden . In het suizen
van de oude elzentronken hoorde hij hun stem. Langs die elzenhaag
is het toen gebeurd dat een tak hem plots in het gezicht sloeg en de
pincenez of rukte . Waar hij « geblonden >> is heeft niemand geweten,
ilooit kwam hij uit. Was het de geest van bet land die zich wreekte
op die laatste getuigenis van steedse herkomst en zijn zoon tot de
voorvaderlijke eenvoud terugriep ? Toen de leraar terug op de
hofstee kwam, zei hij alleen : << 'k wille er geen meet >> .
Een pincenez had hij niet meet nodig . De volgende grote vakantie
moest hij vaarwel zeggen aan bet Klein Seminarie en afscheid nemen
van de lastige << rekels > uit zijn laatste poezisklas . Hij heeft bet
gedaan met een << gebroken herte >> . Vooraleer hij als onderpastoor
naar Rumbeke verhuisde, beefs hij zijn testament gesrhreven : zijn
bezit stond hij of aan Jules, zijn oudere broer, die op bet hof
gebleven was ; zijn lijk moest men begraven naast Julia, op de naaste
hoek van bet kerkhof << naar ons land >> .
Aan een oud-student die hem bij een bezoek to Rumbeke om
zijn opgetekende lessen vroeg, antwoordde hij schamper : << Wetenschap das is de wereld . . . das heb ik verbrand >> .
Dit is een kwart eeuw geleden. Zes jaar nadien is hij op een
zondagavond in mei gestorven op de afgelegen pastorij van Zerkegem, eenzaam en schuw zoals de mere!, waarvan hij ons vroeger
verteld heeft das deze, beroofd van zijn jongen, stom wegkruipt
onder een struik om er ongezien om to komen .
De l2d~ mei was hij voor de laatste maal naar Koolskamp
gekomen om een nichtje to trouwen . Hij had er kwaad bloed in
gemaakt das iemand van zijn familie << in 't wit > wilde trouwen,
dock zijn verzet tegen die nieuwerwetse grootdoenerij had niet
mogen baten . Toen hij 's avonds de hofstee verliet, wendde hij zich
aan de laatste bocht nog eenmaal om en zei : << Nu zal ik m'n
thuis nooit meet zien >>.
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De 22ste mei nam hij afscheid van zijn parochianen . In de
H. Mis preekte hij over de subiete dood . Zijn laatste woorden
waren : << Gij zult uw herder niet meer zien >> .
Om vijf uur in de namiddag diende hij nog een doopsel toe
en ging dan rusten voorgoed . Toen de meid om een dokter wilde
lopen, zei hij : << Bel achter Michel Hardeman >>. Dokter Hardeman
is nog dezelfde avond gekomen uit Tiegem, maar zijn komst mocht
niet meer baten . Om acht uur is dat grote hart stilgevallen . Zijn
familie had hij het leed willen besparen bij zijn doodstrijd aanwezig
to zijn .
Tussen zijn nagelaten papieren heeft men twee omvangrijke schrijfboeken met verzen gevonden . Monseigneur Quaegebeur heeft er
voorzichtigheidshalve de hand opgelegd en ze eerst bij zijn eigen
afsterven aan het archief van Biekorf overgemaakt .
Dat E .H . Poignie verzen maakte, dat wisten zijn collega's to
Roeselare maar al to wel en zijn leerlingen in de poezis wisten het
ook . In << De Mandel > van 28 mei 1938 vinden we het volgende
getuigenis van een leerling uit de eerste poezisklas : << eeuwig blijft
het aandenken aan de prachtige verzen die U ons voorgedragen hebt
achter het oude, van zon verschrompelde gordijntje, op uw droog
eenvoudige werkkamer . Jammer dat uw teer gemoed zooveel refine
dichterlijkheid voor 's werelds ruwe oog verborg >> .
De redactie van Biekorf zal zeker aan de wens van honderden
oud-studenten to gemoet komen, als ze hier enkele gedichten opneemt en enkele bladzijden wijdt aan een markante f iguur over
wie nog zoveel herinneringen in overgeleverde anecdotes voortleven .
Kamiel Poignie was reeds 41 jaar oud toen hij tot poezisleraar
werd bevorderd en zijn eerste verzen begon to verzamelen . Hijzelf
was bewust dat vele van zijn dichtoefeningen niet van volmaakte
makelil waren
Vie al to last leert gaan of spreken
blijft hinken, staamren 't leven lang ;
'k begon to last ; des hinkt mijn zang ;
wat 'k zwij gen moet, lees 't tusschen d'reken . (30 mei '26)
Gedurende 15 jaar had hij zich afgebeuld om zijn overbevolkte
klas het voorbeeld van werkzaamheid to geven en mee to trekken .
Het was zijn trots dat hij al die jaren alle avondwerken had
verbeterd . Hij mocht het zo dikwijls in klas herhalen : << Suivez
moi, mes amis ! >> .
Heel die tijd was hij niet in voeling gebleven met de eigentijdse
literaire produktie en had voortgeteerd op zijn lievelingsdichters
Gezelle en Potgieter.
Bovendien heeft hij, die << nimmer nog van vreugde zong >>, vele
van zijn herinneringen en << gedachten op zijn hart gezant > niet
voor publikatie bestemd
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De distel last zijn zaadjes waaien
tot waar de wind ze nederlegt . . .
Doch diepe stile bloemen houden
hun zaad, tot berstens toe, bewaard
in 't hert ; ze storten 't eer op d'aard
dan zij 't den wind vertrouwen zouden .

(30 mei '2b)

Moge deze bijdrage dan ook geen ontwijding worden : zij is
alleen ingegeven door een gevoel van erkentelijkheid en pieteit
jegens een verdienstelijk oud-leraar .

DE LERAAR

'k deed 't openlijk en zonder blozen
en zonder vrees voor naberouw .
(april '34)
Is het toeval dat juist in 1926, het jaar waarin Urbain Van de
Voorde zijn eerste essay over de liefdeverzen van Gezelle aan zijn
leerlingen publiceerde en bij de gelovige en ongelovige gemeente
tot veel misverstand aanleiding gaf, dat juist in dit jaar een verre
opvolger op de leraarsstoel van de Heer ende Meester zich door
geen mogelijke verdachtmaking laat afschrikken om zijn tederste
genegenheid voor zijn hem toevertrouwde leerlingen in gedichten
uit to spreken ?
Poignie was steeds een vlijtig en begaafd student geweest . De
retorica had hij verlaten als tweede van zijn klas, onmiddellijk na
de toekomstige Deken Jonckheere en voor de latere Dominikaan
Pater Callewaert, tegen wiens voortvarendheid hij « een bondje gematigd Vlaams » had gesticht . Aan de universiteit, waar hij na zijn
H. Priesterwijding (op 18 dec . 1909) voor twee jaar de klassieke
filologie ging studeren, had hij grote onderscheiding behaald . Toen
hij daarna zijn benoeming tot leraar van de vierde ontving, mocht
hij met goede vooruitzichten zijn nieuwe task opnemen . Toch is hij
niet onbekommerd naar Roeselare getrokken . Een spraakgebrek
had reeds vroeger zijn zelf zekerheid in de omgang met drieste
kameraden op de proef gesteld en zijn aangeboren schuchterheid
met de jaren vergroot . Alleen op de geboortegrond zal hij zich
veilig voelen en zijn bedeesdheid afleggen .
Met al de koppigheid van zijn geslacht heeft hij zichzelf en de
jongens aan het werk gezet en gepoogd zijn fysisch gebrek to overmeesteren . Niet altijd is hij erin gelukt, zoals een getuige uit het
eerste jaar zich weet to herinneren : <t Het was een stikheete namiddag, de Griekse les was een kwartier aan gang, en opeens stokte
uw stem to midden van een Griekse zin met veel k's en is ; ge
wierdt bleek, sprakeloos, en kondet niet verder . Wat Gij met bovenmenschelijke inspanning reeds maandenlang hadt kunnen overwinnen,
werd U de bass ; gij kreescht erbij, en wij, plots de f elheid van dit
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pijnlijk gebeuren beseffende, zaten bladstil, zielsontroerd op onze
banker. Then hebt Gij uw herte gelost, uw kleine miserie verteld,
en 't was gedaan : de band tusschen U en ors was voor goed
toegehaald » .
Door zijn bezielde toewijding aan zijn jongens en zijn onverstoorbare werkkracht is E .H . Poignie een ideale leraar van de vierde
geworden . Zijn leerlingen mochten hem graag. Hun ontluikende
hartjes stonden nog open voor zijn deugddoende invloed . Een blijk
van waardering maakte hen dankbaar en een berisping werd nog
errstig opgenomen . De lovende brief aan het einde van 't schooljaar was een schadeloosstelling voor bedreven kattekwaad en plagerijen. Helaas, de ervaring van veel jaren had de leraar geleerd das
de genegenheid van zijn kinderen zo vlug van de oude leraar op
een nieuwe words overgedragen en das << de liefde altoos daalt maar
zelden klimt >> . In een gedicht van de 265' P mei 1926 overschouwt
hij die 15 jaar op de vierde
Zij ginger heen.
Toen ik naar hoger had den weg gewezen ;
- Heb dank - wij scheiden - was hun laatste groet,
met vreugd in 't hart die stond in 't oog to lezen ;
terwijl het scheiden m'altijd lijden doet .
En niemand wierp een blik nog naar beneden,
zoolang zij blijde stegen hooger op
wie aan de toekomst denkt vergeet 't verleden
hij ziet niet om die stijgt ten heuveltop .
Hoe ver zij ginger, ik ben geen vergeten ;
trots tijd en afstand die steeds groter werd ;
van elk onthield ik wat ik heb geweten
en waar ze 't oog niet zag, 'k zag ze in mijn hart

Toen hij in 1926 tot leraar van de poezis bevorderd werd, stond
hij voor dezelfde jongens die hij op de vierde had gekend . Wat
waren ze echter veranderd ? Hun ontwakende persoonlijkheid schuwde
een intiem kontakt met de leraar en aanzag gemakkelijk een persoonlijke raadgeving als een inbreuk op hun vaak verkeerd begrepen
vrijheid . Vooral vreesde men door de kameraden voor f rotten
versleten to worden .
Zijn goedbedoelde genegenheid voelde zich plots machteloos om
vroegere vertrouwden voor dreigende gevaren to bthoeden . Vooral
de vriendschappelijke Tomgang miste hij -nu . Zijn moeite om een
onderhoudende conversatie to voeren en een zekere eenzelvigheid
verhinderden hem een stroom van vertrouwelingen naar zijn biechtstoel en kamer to lokken, zoals dit het geval was geweest met Gezelle .
Wanneer hij voor de eerste maal in de dichtersklas naar de
toetsen van een onwennig instrtimen,t sass, is het om de genegenheid
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to herwinnen van een zorgenkind dat hij op de vierde door hard
werk had pogen to beschermen in een lastige jeugd~trijd . Het
naamfeest van de knaap was een gelegenheid om hem aan de
voorbeeldige deugden van zijn patroonheilige to herinneren .
Nog jaren nadien zal hij de jonge man in zijn studies volgen
en met liefdegedichten achternazitten
. . . Om u to redden leerde ik u arbeid minnen ;
Gij mindet lui to zijn en hebt den last gezwicht ;
ik viel voor u aan 't dichten om u toch to winnen ;
gij hieldt u afgekeerd van dichters en gedicht.
Ik heb u groot gewild en edel boven alien . .
Ik heb u lief gehad, gekoesterd boven mate
en 'k wend. daarom veracht door andren en gehaat . . .
(Dec. 32)
Daar de drie studenten die van hun leraar zeer intieme verzen
ontvingen, nog in leven zijn, kunnen we moeilijk over die verhouding verder uitweiden . De genegenheid tot enkele uitverkorenen
verhinderde de leraar niet alien in zijn groot hart to dragen . Voortdurend herinneren hem alle plaatsen en voorwerpen aan hen die
waren heengegaan.
Voor zijn klas stond een oude popel die hij nog als student had
gekend . Op een nacht in 1928 had een rukwind de boom geveld .
Daarmee verdween een goede vriend die altijd was gebleven wanneer
alien gingen en die alle herinneringen aan de afwezigen trouw had
bewaard . Geen wonder dat dit voorval de dichter tot een lang
gedicht inspireerde, waaraan hij persoonlijk zeer gehecht was .

In Arborem .
De wilde popel die daar stond
zoo machtig in de lucht verheven
van weelde en van geweld to beven,
ligt nu plat op den grond . . .
Het deert mij dat gij ligt geveld ;
nog jongen, zag ik u reeds streven
om boven 't kiasgebouw verheven
to staan in 't windgeweld . . .
Ik zag u daar zoo geerne staan
al kwam uw stam de klas verduisteren ;
gij scheent maar altijd toe to fluisteren
en scheent mij to verstaan . . .
Als alien waren heengegaan
ver heen, en zonder omzien, blijde,
terwijl ik altijd lijd bij 't scheiden ;
bleeft gij alleen daar staan .
Gij liet dan met den najaarswind
in kiss uw teere blaren vallen
als een verdwenen beeld van alien
die ik zoo had bemind .
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'k wederkwam,
ik aan u ;
'k keek
op naar u bijdacht
't heimwaartreizen
;
weg, zag 'k u staan in mijn gepeizen ;
aan wien zal 'k denken flu?
Met slegel, zaag en wig komt men
mijn es(sic) in splenters openklijven ;
er zal wat zaagmul overblijven
ter plaats waar 'k niet meer ben .
(30 nov . 28)
In de laatste strofe denkt de leraar reeds aan de tijd dat hijzelf
verdwijnen zal en weinig sporen achterlaten . Juist in dit jaar had
Mgr . Waf felaert hem de onderpastorie van Wingene aangeboden,
dock had er begrijpend aan toegevoegd dat, indien de leraar liever
bleef, hij later onmiddellijk pastoor zou worden . Dit laatste had
E.H . Poignie verkozen.
Het gedicht waarin hij voor de laatste maal aan zijn leraarschap
terugdenkt, staat getekend april 1934 en draagt de titel << Bekentenis >> . In de laatste strofe schreit hij nogmaals zijn teleurstelling
uit, omdat hij zo weinig wederliefde ondervonden heef t bij de
mensen en maant ons aan to streven naar << Hooger Goed >> .
Bekentenis
'k Heb m'af gemat in 't leeraarsleven
gedurende
en twintig
;
'k
heb mij een
met hert
en zieljaar
gegeven,
en niet gedeinsd voor last, hoe zwaar !
om doode talen to bezielen,
lei ik er al mijn geestdrift in,
met cooed, schoon al mijn droomen vielen,
na twintig jaar lijk in 't begin .
Om eenen levensvriend to vinden
heb ik de jongens veel bemind ;
meer dan ooit mens zichzelf beminde . . .
en 'k gaf mij roekloos als een kind . . .
altijd alleen bij liefdeloozen
zocht
menschen
steun en
trouw ;
'k deedik'tbij
openlijk
en zonder
blozen,
en zonder vrees voor naberouw .
Bij niemand heb ik steun gevonden
maar veel hertzeer en wrange smert ;
de menschen vonden <'t zot z of andren : zonde ! . . .
zoodat mijn faam tot schande werd .
Mezelf, langs 't hert, bracht ik ten onder. . .
die jongens niet en 'k heb geboet . . .
Want eedle menschen zijn een wonder . . .
Zijt Gij het, streef naar Hooger Goed .
(Slot volgt)

J . DE MUELENAERE .
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DE REDERIJKERS VAN RAIVISKAPELLE
TEN TIJDE

VAN

MARIA-THERESIA

Omstreeks hot midden van de 18e eeuw telde Ramskapelle
bij Nieucwpoort drie honderd communicanten, hetgeen een
bevolking van ongeveer 900 zielen last veronderstellen . Enkele
ingezetenen van deze parochie, aangespoord door hot voorbeeld van rederijkerskamers uit Veurne-Ambacht, wier toneelopvoeringen nog grote bijval genoten, stichtten to Ramskapelle
een Kamer van Retorika under de bescherming van hot
H . Sakrament . Op hot blazoen stond een K representatie van
hot alderheyligste sacrament in remonstrance met twee persoonen, knielende ter zyde, aenbiedende hun hert » . De Kamer
voerde als zinspreuk Minnaers der waree spyse.
Ofschoon de statuten van deze rederijkersgilde door de
hoof dkamer Alpha en Omega van leper waren goedgekeurd,
toch weigerde de magistraat van de kastelnij Veurne deze
instelling to erkennen . Immers de leden van de eeuwenoude
plaatselijke schuttersgilde St Sebastiaan waren in verzet gekomen tegen hot ontstaan ter plaatse van een retorikakamer
in wie zij een rivaal zagen en zich bedreigd voelden in de
werving van eigen nieuwe leden .
Daarom verzocht Cornelis Moenaert, hoofdman van de pas
gestichte kamer, door bemiddeling van de heer de Brauwere,
raedpensionaris der stede ende port tot Nieuport >>, om een
octrooi bij de prive-raad to Brussel. Het werd verleend bij
open brieven vanwege Maria Theresia in 1752, niettegenstaande de gildebroeders van de heilige Ridder Sebastiaan
twee protestbrieven naar hot hof hadden gestuurd ( 1 ) .
Nadien brak een hevige betwisting los tussen de twee gilden
in verband met de voorrang in de H . Sakramentsprocessie,
waarop zij beide meenden to kunnen aanspraak maken . Naar
aanleiding daarvan richtten de rederijkers een suppliek tot
Hare Maj esteit om enkele privilegi~ n to verkrij gen .
Eerst en voora1 verlangden zij om tijdens de processies hot
Hoogheilige to mogen omringen . In hot verzoekschrift gaven
zij de volgorde van de groepen op, die toentertij d aan de
processie deelnamen . Aldus krijgen wij een interessante kijk
op de samenstelling van een toenmalige kleine dorpsprocessie .
In de procession -gaen voorenop de minderjaerige knegtjens
met bet cruys en de vaenen der H .H . (soo de vijftien misterien
van de roozencrans als andere vaenen) ;
naer de welcke volgen in rang ende pa (2 ) de voorseide guide(1) E . Van der Straeten, Le Theatre villageois II, 195-198, 300-303
(Brussel 1881) . - Aan de agent J. fl . Collin to Brussel werd 175 pond
betaald voor zijn bemiddeling van hot octrooi .
(2) Rig ende pa ; deze uitdrukkmg komt herhaaldelijk voor
pa = fr^a : pc~s Q'?) rangorde, voorrang .
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broeders der guide van Ste Sebastiaen (somtyden met den pyl in
dandt) met vendel, trommel, fyf fel, pettenoom, etc ;
naer weicke guide voigt het beelt van den heiligen Laurentius,
patroon deser kercke ;
naer welck beeit voigt het beelt van de aiderheiligste maegt Maria
van massyf silver ; (3 )
naer weick beelt volgen eenige prochianen en de jongmans (zonder
rang ofte pa to houden) met hun flambeeuwsen tot een het baideginne, hetweick van vele (en besonaer van de vrimdelingen) words
gehouden voor een onstichtig gebruyck ende misslag, to meer omdat
in de solemnele prossessien de geseide guldebroeders (alsdan volgen
in rang soo boven is geseidt) dewelcke op ander tyden het Venerable gewent syn to vergeselschappen met ligt, deselve flambeeuwsen
doen dragen door bun dommestycken, weicke dommestycken, dickmaels de platse becleeden van hun Meesters, soo verre das sy hun
vervoorderen van het baideginne to dragen, weicke platse wei behoorde becleet to worden door de ouderiingen ofte prinsepale
gebruyckers deser prochie .
Ten slotte vroegen de suppiianten
by het versochte octroy deselve conincklicke retorycke guide
van bet aiderh . sacrament des autaers to wiilen previligeeren met
den pa boven al andre guides, dewelcke van dusdanig octroy noeyt
en hebben voorsien gheweest, - als oock met den vrydom van alle
regten op een vat wyn, houdende vierentsestig stoopen Gentsche
maete, benevens ses tonnes groot bier, jaeriickx, tot consomtie van
de guldebroeders ende beminders der geseide conincklicke guide,
dewelcke sy sullen mogen opdoen deer sy hun hof ofte vergaerplatse
hebben om hun jaerlickx to recrieeren op hun besonder vergaerdagen
en tonneeispelen . » (' )
Tot spijt van de gildebroeders van de Kamer van Retorika
werd hun verzoek of gewezen (') en de aloude schuttersgilde
van St Sebastiaen behieid hear voorrang in de processies to
Ramskapetie, bi j uitspraak van de Raad van Viaanderen .
PIETER DECLERCQ.
(3) In het Rijksarchief to Brugge, Notariaat 722, Minutes van
Notaris J . Bapt . De Tollenaere to Veurne over de jaren 1733-34,
vindt men op 19 mei 1733 : « Testament van J eronimus Provoost,
lansman woonende op de prochie van Ramscappel >> . Hij legateert
o .m . 50 L, gr, vi . « tot maecken een silveren beelt van bnse Lieve
Vrauwe inde eseyde kercke van Ramscappel tgonne inde ordinaire
processies sal ommegedraegen worden door de maegdekens by
den heer pastor to noemen . Ende 40 L. gr . vi . tot maecken eenen
nieuwen autaer van St Sebastiaen binnen de emelde prochiekercke
van Ramscappel op conditie ende met last dat de ghildebroeders
jaerlicx den maendagh naer syn jaergetyde sullen moeten doen
celebreere,n eene lesende masse uyt de middels vande ghilde tot
laevenisse van syn siele . >> - Deze aantekening werd vriendelijk
medegedeeld door dhr. Luc Danhieux, archivaris to Brugge .
(4) Stad Nieuwpoort, oud archief, nr . 6158 .
(5) Ph, Blommaert, Belgisch Museum, 1838, bl . 371
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MENGELMAREN
HET KROONDOMEIN SNELLEGEM

Dat « Snethlingehem >> in bet merovingisch en karolingisch tijdperk een koninklijke fiscus geweest is, mag na de jongste studien
van Z. E . H . NOTERDAEME, pastoor van Snellegem, veilig aanvaard worden . Ben kenmerk van deze fiscus (of koninklijk domein)
in de Vlaanderengouw is zijn buitengewone uitgestrektheid : hij
was tweemaal zo groot als de grootste bekende fiscus in NoordwestFrankenland en strekte zich uit tot aan de Reie, zodat de stad
Brugge zal ontstaan zijn in bet domein Snellegem, althans in de
verste uithoek ervan. De villa Snellegem was de hoofdvilla, met twee
afhankelijke << hoeven > : Zerkegem in bet westen en Weinebrugge
(St . Michiels) in bet oosten van dit domein . Deze drie villae
lagen ten zuiden van de hoge dijken. Weinebrugge werd een afzonderlijk domein en nieuwe fiscus met eigen kerk, en de St . Salvatorskerk to Brugge ontstond langs de Boterbeke als een hulpkerk van
Weinebrugge in de 9e eeuw .
Genealogisch bekeken is de oudste Brugse parochiekerk dus een
karolingische kleindochter van bet merovingische Snellegem . Sint
Elooi beef t op zijn missietocht - of visitatiereis ? - door bet gebied
van de Flandrenses vanzelf sprekend de hoofdvilla Snellegem genomen als centrum voor de evangelisatie van de << barbaren die
Tangs de zeekust wonen >> . Zo hij ergens een kerk gesticht heeft,
kan dit alleen to Snellegem geweest zijn . Roksem, Oudenburg en
Torhout - laat staan Brugge ! - moeten bier bun aanspraken
laten varen voor de primauteit van Snellegem . Graaf Boudewijn
beef t Snellegem onttroond toen hij, tot verweer tegen de Noormannen, bet Zwin beef t afgegrendeld met een burcbt waarrond de
karolingische vicus Brugge ontstaan is .
Deze, bier bondig samengevatte, conclusies zijn de uitkomst van
een jarenlange voorstudie . De vroeger gepubliceerde hoofdstukken
(zie Biekorf 1956, 249 ; 1957, 28) krijgen nu bun beslag in een
uitgebreid historisch-topografisch (met kaarten verduidelijkt) onderzoek over de kerken van Snellegem, St . Michiels, St. Salvators,
Varsenare, St. Andries, St . Baafs, Jabbeke en Zerkegem . De bier
medegedeelde gegevens zijn zo belangrijk dat zij een register van
persoons- en plaatsnamen badden verdiend.
Het betoog zelf, dat veel intellectuele voldoening schenkt, is zo
zuiver rationeel van gang, dat bet zich schijnt to bewegen buiten
de atmosf eer van de geschiedenis . Men mist bet onberekenbare
element leven dat medespeelt zodra men - zoals voor jongere
historiscbe perioden bet geval is - bet verleden op een bekwame
hoeveelheid van documenten kan nagaan . Ook in de vroege - aan
documenten armere - middeleeuwen is alles niet zuiver rationeel
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men zich gevangen in een kring van theorie . Fen schermoef ening
met de sfinx is echter op zichzelf meeslepend, en ook vruchtbaar
in de mate dat zij uitloopt op nieuwe vraagtekens . En de auteur heeft
zeker de grote verdienste een nieuwe lente van vraagtekens over de
oudste geschiedenis van de oude Vlaanderengouw to hebben ingeluid .
A. V.
De f iscus Snellegem en de vroegste kerstening in het
westen van Brugge . Overdruk uit Handelingen der Mij, voor Gesch.
en Oudheidkunde to Gent . N.R. - Deel XI - 1957 . 80 blz, met 7 onuitgegeven kaarten . Prijs 40 F . (Te bestellen door storting op Postcheckrekening 647.54. J . Noterdaeme . Snellegem .)
J . NOTERDAEME .

BRUIDSHEMD EN DOODSHEMD ALS FAMILIESTUK
1600

Kanunnik Nicolaas De Heere was 88 jaar toen hij, op
30 april 1610, overleed als deken van het St . Donaaskapittel to
Brugge . Hij bezat een vierkant kistje uit cypressenhout waarin hij
de volgende familiestukken bewaarde : de bruidshemden van zijn
vader en zijn moeder die hen tot doodshemd gediend hadden ;
het hemd waarin zijn broeder Jacob De Heere, eveneens kanunnik
van St . Donaas, in 1602 gestorven was ; het hemd van zijn zuster
Godelieve, dat haar tot doodshemd gediend had .
In dezelfde kiss lag ook nog een van de eerste hemden van
Nicolaas De Heere zelf, samen met zijn eerste kinderschoentjes .
Hij bewaarde daarin ook nog een met zilver versierde halsbeurs
afkomstig van zijn grootvader van moederszijde, Lieven vande Walle .
Bij testament (Annales Emulation 51, 1901, 144) nam hij schikkingen om dit familieschrijn en zijn inhoud in verzekerde bewaring
to geven aan een nicht van hem, Maria van Belle, echtgenote van
Pieter de Muelenaere . Na haar dood zou de kiss overgaan naar
het oudste familielid .
De kapitteldeken had zijn doodkist laten maken in 1583, hij was
toen 61 en heeft de kiss 27 jaar laten wachten in volledige gereedheid : zij bevatte al het nodige om hem of to leggen o .m, een ewaad
in hetwelk hi)' enkele malen gecelebreerd had . In dit gewaad, overgeerfd van zijn grootvader (en peter ?) Nicolaas, wilde hij begraven
worden .
Zijn veel jongere broeder Jacob De Heere die, zoals gezegd,
voor hem in 1602 gestorven was, blijkt iets van deze ietwat keutelachtige familiegeest gedeeld to hebben . Hij bezat K een fyn hemde
wesende myn vaders candeel hemde >, dat hij, bij testament van 1593,
had overgelaten aan zijn nicht Marie van Belle, een dochter van
zijn zuster Jossine ; hij schonk haar dit familiestuk samen met een
diamanten ring, een glas « met een vergulde belle >> en een (( snutdouck . . . ghemaect by myn zustere Godelieve De Heere >> .
Een candeelhemd is een bruidshemd .
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Het zelfvervaardigde bruidshemd, dat in het << kabinet » bewaard
wend en ook als doodshemd diende, behoort tot het volksgebruik
van de Saksische streken (Groningen, Drente, Overijsel, Gelderland ;
ook Friesland en Limburg) en heeft er bij de boeren lang stand
gehouden (Ter Laan, Folk! . Woordenboek s .v.) . Was het in Brabant
bekend ? Ik heb heel wat oude Vlaamse testamenten in handen
gehad en er tot nu toe nooit een vermelding van dit gebruik in
ontmoet .
Een genealogische traditie zegt dat de De Heere's uit Limburg afkomstig zijn . Zij verschijnen in Vlaanderen eerst in de 14 e eeuw .
Naast de Brugse is er ook een Kortrijkse tak van deze f amilie .
Het is best mogelijk dat, in de voor ons ongewone devotie tot het
bruids- en doodshemd, de Brugse kanunniken een Limburgse traditie
van hun familie hebben in leven gehouden .
En toch meen ik dat de traditie van het doodshemd (en het
bruidshemd ?) ook in onze Vlaamse streken moet bekend geweest
zijn . Wie verzamelt gegevens daarover ?
E. N.
DE MOLENS IN ONS VOLKSLEVEN

Bicker Caarten, reeds lang bekend om zijn vroeger werk << Molenleven in Rijnland » (Biekorf 1946, 187) en zijn talrijke publicaties
in << De Molenaar » en andere tij'dschriften en brochures, heeft in
samenwerking met molenaars en molenmakers zeer veel materiaal
samengebracht . Zijn enige documentaire rijkdom heeft hij nu
gebundeld in een tweede mooi geillustreerd molenboek dat het volksleven rond de molens, in Nederland en ook in Vlaams-Belgii ,
omvat. In 46 hoof dstukken handelt Schr . over het molenleven in
de volkstaal, termen van molenaars, namen van molens, rijmen en
raadsels, volkslegenden en andere verhalen . Verder nog over de
gebruiken het jaar rond, over het versieren van molens, de wiekentaal ; over de materiele folklore : verven van de molens, molenbaarden, gevelstenen en beschilderde naamborden, versierde vangstokken en f iguren in het rietdek gesneden .
De auteur is op zijn best waar hij het leven van de mensen
zelf beschrijft, zoals in de stukken over het nachtmalen, het vissen
bij de poldermolens en de waterradmolens en het papegaaischieten .
In een heldere en kleurige taal weet hij ons een waarachtig beeld
to geven van toestanden en gtbruiken bij het dagelijkse leven op
en om de molens : een deel van het echte volksleven dat verdwijnt,
zo het niet reeds verloren is of toch reeds veel van zijn kleur en
rijkdom heeft ingeboet. Dit leven vindt men niet terug in een
archief . Daarom is het boek een document dat een blijvende en
stijgende waarde zal hebben . Merle omdat het door een uitnemend
onderlegde en betrouwbare pen werd vastgelegd.
Voor de molenaarscijfers deed Schr . vroeger een navraag in << De
Molenaar » (Biekorf 1950, 67) . In dit werk nu vinden we het
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schrift van Westkapelle (Zeel .), dat N . Remijn uit Biggekerke
publiceerde in « De Molenaar > van 25 oct . 1950, en ook het schrift
van Lamswaarde (Zeeuws-Vl .) . De beperkte localisatie alsmede de
grote onderlinge verscheidenheid van al deze cijfertekens moet nog
uitgelegd worden . Holland zelf kept blijkbaar geen molenaarscijfers .
C . DEVYT .

De Molens in ons V olksleven . - - Leiden
A . W . Sijthoff . 1958 . 214 blz. met talrijke foto's en schetsen . Prij~
185 F .
A.

BICKER

CAARTEN .

MARKTLIED VAN HET HEILIG BRIGIETJE VAN IZEGEM

Brigitta De Meester (1731-1785) was in 1774 weduwe geworden,
en gedurende de elf jaren van haar weduwschap en ziekte genoot
zij een tamelijk ver verspreide faam van heiligheid . Men kwam haar
hulp en bijstand afsmeken in allerlei nood . En de 73 nog bewaarde
brieven zijn haar toegekomen uit Brugge, Gent, Doornik, leper,
Rijsel, vooral echter uit Antwerpen. Heilig Brigietje schijnt in
nauwe betrekking met de Izegemse Grauwzusters to hebben gestaan .
Hebben deze Zusters Penitenten misschien de hand gehad in de
verspreiding van de faam van het Izegems vrouwtje ? Onze medewerker J . GELDHOF, die in de laatste jaren zoveel tot de geschiedschrijving van zijn geboortestad heeft bijgedragen, ontdekte in het
kerkarchief van Izegem een vliegend blad met een marktlied van
14 strofen << gerymt en gesongen door Joannes Monstrul >>, een
tijdgenoot van heilig Brigietje . Het blad, dat jaar noch drukkersnaam vermeldt, heef t als titel
« Het wonderlyk Leven van Brigita de Meester, woonachtig op
het dorp van Iseghem, die door de Bermhertigheyt Gods Maretelaeresse leeft, in een standvastige verduldigheyt in alle haer pynen
en ellenden, die Godt haer nu den tyd van vyf tien j aeren heeft
overgesonden . . .
Dit lied werd, samen met een gedocumenteerde biograf ie van
heilig Brigietje, door J . Geldhof gepubliceerd in << De Mandelbode
van Isegem, nummer van 18 januari 1958.
Over de volkszanger Joannes Monstrul is weinig of niets bekend.
Elke mededeling van bijzonderheden over hem zal zeer welkom zijn.
B.
UITVAART MET DE WIJTEWAGEN TE WULVERINGEM

Een oude traditie hernemend greep op 2~ kerstdag (26 december) 1957 to Wulveringem een uitvaart met de wijtewagen plaats .
Justin Rousseeuw, in de volksmond << Henritj e Winnoek >> genaamd, werd er ten grave gedragen . Het was een oude boerewerkman
die ongeveer 60 jaar (geb. in 1864) op dezelfde hoeve werkte en
daar drie eneraties kende. Eerst werkte hij bij de weduwe Carolus
HuYShe, dan bil' de oPvolger, Germain HuYghe en vervolgens bi'l
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Silvain Huyghe . Hij was nu gepensionneerd en meteen de oudste
inwoner van Wulveringem .
De wijtewagen, met ijzeren beslag, die gebruikt wend, behoorde
toe aan de voormelde boer . De huff werd geleend door bet provincieraadslid, de Heer Maurits Vandamme, en droeg bet opschrift
<< Vandenberge tot Vinkem >> . Twee halfzware boerepaarden trokken
de wagen << traagzaam, treurig, stil en stom . . .
De twee oudste gebroeders Huyghe, Maurits en Jozef, die Henritje
vanaf bun grille kinderjaren gekend hadden, gingen aan de kop,
weerszijden van de paarden .
Het lijk werd de kerk ingedragen door de vier gebroeders Huyghe
Silvain, Jozef, Albert en Nlaurits . De jongste broeder, Andre,
droeg bet kruisje.
Een zoon Huyghe, nl . E . Pater Gerard Huyghe, missionaris in
Belgisch Kongo, was to ver om aanwezig to kunnen zijn, anders had
deze wellicht de lijkdienst opgedragen en had alles << in familie
kunnen gebeuren .
Graag hadden wij deze mededeling met een foto geillustreerd,
dock een zware mist was bier de grote spelbreker .
Een goede traditie werd hernomen . Moge deze to allenkante
in ere worden hersteld .
J. H.

UIT KEIZER KARELS TIJD TE VINKEM

Bij voormelde Maurits Huyghe, landbouwer to Vinkem werd een
belangrijke ontdekking gedaan . Bij bet wegkappen van een oude
muurbekleding van de haardschouw, kwam een oude houten schouwbekleding bloot. Daarop staat bet jaartal 1539, bet wapenschild
van Keizer Karel en zijn spreuk << Plus Oultre >> . Allen is uitgesneden in hour en zeer goed bewaard gebleven.
God alleen weet hoeveel rijkdommen in de Westhoek nog verscholen liggen .
J . H.
EEN SCHAKEL MET GEZELLE

Op 18 januari overfeed to Poperinge Madeleine Hannebouw
(Weduwe C. Allard) op 84-jarige leeftijd . Vermeldenswaard is wel
dat ze een der laatste schakels was met Guido Gezelle.
Dat kwam zo : een zeventig jaar geleden werd de than overledene
op stiel gedaan bij een modiste to Kortrijk, een winkel die Gezelle
haast iedere week kwam bezoeken . Hij had er zijn deugd in wat
to kouten met de jonge << mutsemakegen >>, elk in zijn gewesttaal .
Voor bet Poperings dialekt moet bij blijkbaar een voorliefde hebben
gehad, want telkens vroeg bij bet toen nog jonge meisje er niet van
of to wijken .
Het moet alleszins gezegd dat de jonge hoedenmaakster haar
idioom beheerste als niet een en dat zal Gezelle wel hebben aan-
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gevoeld . Ze was trouwens een der zeldzamen wier taal in de loop
van driekwart eeuw niet de minste evolutie had Qndergaan .
Het is mij vaak opgevallen hoe honderdtallen gewestelijke
spreuken en woorden als het ware op haar mond bestorven waren,
spreuken en woorden die wij ons nog wel uit de eigen jeugd
herinnerden en nog half en half begrepen, maar zelf nooit meer
gebruikten en om wier juiste betekenis wij De Bo moesten
naslaan.
Het is een evolutie die niet kan worden gestuit . De vraag blijft
alleen : welke Westvlaamse woorden en zeisels en wendingen trachten
wij in het A .B .N . binnen to smokkelen (liefst zoveel mogelijk)
en hoe leggen wij dat aan board?
Misschien weten de Biekorflezers hiervoor raad.
v. D. B.
DE

k

VLAANDERSE MERRIE >>

IN ENGELAND

Volgens Macaulay waren de appelgrauwe Vlaanderse merrien
(dappled Flanders mares) in Engeland reeds bekend en gezocht als
koetspaarden op het einde van de 17e eeuw . Zie Biekorf 1957, 86.
De Vlaanderse merrien worden echter reeds vroeger genoemd in
een gedicht van John Taylor (1580-1653), de zogenaamde Waterdichter (Waterpoet) . Deze literair begaafde schuitevoerder, die het
bracht tot ontvanger van rivierrechten op de Theems, heef t bij
voorkeur het water en het leven op het water bezongen . Zijn
(C
Weeklacht van de Veerman » - gedicht omstreeks 1600
klaagt de Vlaanderse koetspaarden aan als concurrenten van de
schippers op de Theems . De strofe luidt als volgt
Koetsen, rijtuigen, knollen en Vlaanderse merrien, ach,
lopen weg met ons deel, onze koopwaren, onze vracht .
Wij stann aan wal to draaien op onze hielen
terwijl al ons profijt wegloopt op wielen .

In de oorspronkelijke Engelse tekst
Carroaches, coaches, jades and Flanders mares
Do rob us of our shares, our wares, our fares .
Against the ground we stand and knock our heels
Whilst all our profit runs away on wheels .

Dit is de oudste bekende tekst waarin de Flanders mares vermeld
worden : een kostbare aanvulling van de citaten die in Biekorf
(1957, blz . 86) medegedeeld werden . Zie daarover Hugo van de
Perre, Presences belges a Londres, p . 58 (Brussel 1954) .
De eerste koetsen zijn in Londen verschenen op het einde van
de 16e eeuw . Een overlevering zegt dat een Hollander (of Nederlander ? een uitgeweken Vlaming ?) in 1565 een koets aan koningin
Elisabeth heeft aangeboden : de allereerste koets in Engeland .
(Thomas Burke . Travel in England, p . 22 ; Londen 1942 .) Zijn
naam zou Willem Boonen geweest zijn . Is daarover jets meer
bekend ?
A. V.
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VRAAGWINKEL
Van vriesweer gesproken

Als het licht gevroren is, zodat bij het terden de grond meebegeeft,
zegt men in gaps de streek van Bachten de Kupe : << 't is a bitje
ebakken > .
Als het ijsbijtende koud is, zoals ze 't daar zeggen, en vooral als
men een lange, felle vorst heeft, zegt men to Vinkem : << 't Vroos dat
de duvels in de eken (- eiken) klommen > . Zou dit laatste in verband
staan met een of antler zeisel of spooklegende ?
Lijweek

Van een gebak of een koek die goed van pas is, niet uitgedroogd
maar nog orals, hoorde ik to Stavele en to Alveringem zeggen : << 't Is
lijweek > (spreek uit : lieweek) . Weet iemand jets over dit woord to
berichten ?
De naam << Bachten de Kupe >>

Vrij algemeen wordt aangenomen dat de benaming
bachten de
kupe > om onbezet Belgie van 1914-18 aan to duiden, dagtekent uit
die oorlogsjaren zelf en afkomstig is van Vlaamse soldaten, nit andere
gebieden stammend, die aangenaam getroffen werden door de eigenaardigheden van het Westlands dialekt . Het oorlogsblad De Belgische
Standaard echter, vermeldde in zijn nummer van 6 juli 1917 dat reeds
voor 1914 to Sint-Winoksbergen in de Rue A . Masquelier een herberg
het uithangbord In Bachten de Kupe droeg . Peter Hildebrand, die
deze bewering vermeldt in zijn boek << De Belgische Standaard van
de Kapucijn Ildefons Peeters >>, blz . 167, ken zulks niet aannemen .
Weet iemand daar meer over to zeggen ?

L. D . V .
Gasthuis der V lamingen to Seville

Sanderus spreekt in zijn Flandria illustrate (ed. 1735 ; II 229) van
een zekere Jacob Byns, monnik van de St . Pietersabdij to Oudenburg,
die in de jaren 1580-1600 to Seville een << gasthuis der Vlamingen >>
(xenodochium Belgarum = Nederlanders) zou gesticht hebben . Byns
was geboortig van Oudenaarde en meester in de godgeleerc?heid . Hij
was near Spanje gevlucht gedurende de beroerde jaren van het Calvinistisch bestuur (1578-84) .
Is er jets meer over dat gasthuis in Seville bekend ? Was dat een
tehuis voor Benediktijnermonniken van zijn land, een snort (tijdelijk)
refuge of studiehuis ? Zeggen geen annalen O .S .B . jets daarover ?
C. B.
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Schrikkelmaand 1958

REDERIJKERSLEVEN TE BRUGGE
DE HEILIG-GEESTKAMER IN FEEST
1661-1698

De rederijkers uit de Bourgondische tijd en uit de eeuw
van Keizer Karel - Anthonis de Roovere, Cornelis Everaert,
Eduard de Dene - hebben de f cam van de Brugse kamers
gevestigd . Literair werk van betekenis hebben hun opvolgers
in de H . Geestkamer en bij de Drie Santinnen gedurende
de 17e eeuw niet meer voortgebracht . En de nieuwe (in 1621
gestichte) kamer van bet H . Kruis beeft gees nieuwe geluiden
laten horen.
Het gildeleven ging echter zijn traditionele gang . De
Dertien Heren van de H . Geest handhaafden zorgvuldig
hun prioriteit tegenover de Drie Santinnen, toes deze bet
aandurf den in hun blazoen de « rayende >> duff naast en
niet boven hun patronesses to plaatsen . Zij verfraaiden
feest- en gedenkdagen met grout papier vol alexandrijnen
en met trommelende optocht van hun kloeke corporatie . Ook
geestelijke vraagstukken schreven zij uit en de bekroonde
« antwoorder >> werd als « Prins der Paeten >> gevierd met
rijmwerk en displechtigheid . De monopolie van bet toneel
werd bun echter meer en meer betwist door zelfstandige
komedianten en rondreizende troepen die met romantische
stukken de smack van bet yolk tegemoet kwamen . Omstreeks
1660 schijnt bier een keerpunt to liggen . Meer das en f eit
wijst in die richting.
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Op H . Bloeddag 1657 werd op de Halle bet treurspel Conynck
Alboin ende Roosemunde opgevoerd in een bewerking van Cornelis
Roose . Met Nieuwjaar 1660 bleef bet stuk Romeo en Juliette, een
bewerking van Michael Baeke (Baque) , gedurende meet dan veertien
dagen op bet toneel in de Halle .
In april 1660 werd de vrede tussen Frankrijk en Spanje luisterrijk gevierd . Op last van de magistraat had Ingelbert Couckuyt
(Kochuyt), grins van de Drie Santinnen, een Comedie van de Paeys
opgesteld die met Halfvasten op de Burg werd vertoond in bet
bijzijn van de wetheren van de Stad en bet Vrije en van de
bisschop met zijn kapittel . Dit openluchtspel werd echter een
tegenvaller, bet << verginck in confusie . . . want daer waeren eenijghe
commedianten bij drancke ende begonsten to kijven jeghens malcanderen inde platse van voort to spelen, . . >> . Na deze spijtige
ervaring met eigen rederijkers lies de magistraat gemakkelijker
vreemde gezelschappen toe .
In 1663 spelen franse komedianten van de grins van Conde op
de Hall, bet volgend jaar verschijnen bier de nederduitse komedianten << met den ouden Pekelharingh >>. Gedurende heel de
meifoor van 1670 speelden de Antwerpse komedianten << tot naer
sincxen > in de Pand en in augustus en September van hetzelfde
jaar wisselden twee troepen franse komedianten elkaar of in bet
stadhuis . In 1675 zijn bet de komedianten van de hertog van
Holstein die optreden in bet Timmerliedenhuis in de Steenstraat (1 ) .
Is bet deze opkomende concurrentie van binnen en buiten de
poorten die de zelf bewuste H . Geesters beeft aangezet om hoge
bescherming to zoeken in de kringen van de magistratuur en in 1661
een Hoofdman to kiezen die bun aloude Proost als hoogste gezagdrager kwam vervangen ?
Door bet invoeren van deze nieuwe waardigheid en titulatuur
hebben de Dertien Heren zich blijkbaar willen verheffen op bet
peal van de schuttersgilden, die bij de magistraat in hoger aanzien
stonden dan de rederijkgilden . Misschien heeft ook bet voorbeeld
van andere steden aangetrokken ; namelijk Antwerpen waar De
Olijftak en De Violieren reeds in de jaren 1620 een Hoofdman
als hoge beschermer hadden ( 2) .
Hoe dan ook, de eerste Hoofdman van de H . Geestkamer was
niemand minder dan de burgemeester van schepenen Jonker Hen(1) Handschrift (Rare Geschriften) van Jacques Inbona, blz . 128,
138, 194, 271, 274, 275, 334 ; vgl. Biekorf 1957, 123 . - Over de
H. Geestkamer handelt zeer bondig de Inleidin op de Spelen van
Cornelis Everaert (ed. Mullet en Scharpe ; Leaden 1920) .
(2) Te Antwerpen bestond de Hoofdman naast de andere gezagdragers (Prince en Deken) ; zie de belangrijke studie van Dr.
A . A . Keersmaekers, Geschiedenis van de Antwerpse Rederijkerskamers in de jaren 1585-1635, blz . 9-10 (Aalst 1952) .
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Brick Anchemant, beer van Ponsele (s) . De aanstelling ging samen
met de wijding van een nieuwe standaard in de kerk van de
Predikheren . De Brugse patricier Jacques Inbona, die goede betrekkingen met de H . Geesters onderhield, noteerde daarover bet
volgende .
Blijde inkomst van de eerste Hoo fdman. 1661 .

Op den 18. septembre 1661 soo koosen die vande gilde vanden
heijlijghen geest eenen hooftman ende was den eersten hooftman
van die gilde ende was Joncker Hendrick Anseman, burghmeester
van schepenen, ende hadden eenen nieuwen standaert ghemackt
ende trocken den standaert kerstenen naer de jacopijnen ende wierden gheconvoijeert bij de gilde vande drije santijnnen, elcke gilde
met drije trompetten ende eene keteltrommel ende speelden eene
commedie opde poorters logie met meer andere solemnijteijt daegs
daer naer tot twee volghende daeghen achtervolghende . >> - Rare
Geschrif ten Hz . 149.150 .
Deze gedenkwaardige gebeurtenis werd dichterlijk omlijst door
Jan Lambrecht, de Brugse vriend van Jacob Cats, die op een prij skamp van geestelijke vraagstukken door de H . Geesters tot Prins
der Poeten was bevorderd . In een stuk van 228 alexandrijnen bezingt
bij de Onstervelicke Lo f vande Reden-rijcke Dicht-conste ; in zijn
berijmde opdracht viert bij << den Edel vroomen Heer van Ponsel,
ghecoren als Hooft van de Goddelicke, Reden-rycke Gilde des
H . Geests in Brugghe >> . De << Heeren Regierders >> van de gilde
bekostigden de uitgave van Bit dichtwerk Bat gedrukt werd door
Jan Clouwet (4) .
De bescherming van de hoofdman-burgemeester zal niet vreemd
geweest zijn aan de toneelijver die de H . Geesters in de volgende
jaren bezielt. Op H . Bloeddag en gedurende de Meifoor van 1663
speelden zij in open lucht v66r de Halle (en daarna ook in de
Poortersloge), terwijl Franse komedianten aan de kant van de Rode
Poort optraden. Het opgevoerde stuk was geschreven door dezelfde
Jan Lambrecht in samenwerking met Michiel Baeke . Een romantisch
stuk, zoals blijkt uit de opgave van Jacques Inbona .
0 pvoering van << De Mulders Dochtere >> . 1663 .
<< Opden 3 . 4 en 6. meij a 1663 soo wiert alhier tot Brugghe door
de ghilde van den heijlighen geest een commedie vertoont publijck
op de groote marckt op een theatre voor de groote halle ende was

(3) Over Hendrick Anchemant zie : Gaillard, Bruges et le Franc
I 166 ; A, de Schietere de Lophem in Tablettes des Flandres III
364-365. Anchemant was voogd van bet St . -Janshospitaal, waar zijn
geschilderd portret bewaard is .
(4) Exemplaar in de Stadsbibliotheek Brugge . - Jan Lambrecht
van Pollinkhove (t Brug a 1693), de bekende dichter en schrijver .
Over hem : Bibliographic Nationals XI 198-203 (Max Rooses) . Bibliotheca Belgica, le serie, L 70.
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den inhoudt vande commedie de ontschaeckinghe van een mulders
dochtere ghedaen door den soone van den hertoogh van Florencen
ghecomponeert door Ian Lambrecht ende eenen Baecke ende vertoonden drije daeghen opde marckt ende oock eenijghe reijzen opde
logie . . . >> - Rare Geschrif ten blz. 165 .
Jonker Hendrick Anchemant, overleden in 1669 (juli 10), werd
als Hoofdman opgevolgd door zijn broeder, Jonker Franchois
Anchemant, die achtereenvolgens schepen, stadskapitein en tresorier
van de stad was geweest en nu het ambt uitoefende van kommiesgeneraal van de belastingen van Vlaanderen voor het kwartier van
Brugge. Hij was ook, seders 1665, lid van de St.-Jorisgilde ( 5) .
De feestelijkheden ter gelegenheid van zijn blijde inkomst worden
door Inbona beschreven als volgt.
Blijde inkomst van Jr Franchois Anchemant . 167'0.
Op den 22 octobre 1670 soo dede sijnen intrede als hooftman
vande ghilde vande rethorycke onder den tijtel vande heijlijgh
gheesters Joncker francois anceman inde plaetse van Joncker heyndrick overleeden, ende wiert gheconvoijeert van sijn huijs naer de
jacopijnen om misse to hooren ende van daer naer de poorters
logie over de coorenmarckt, wullestraete, groote marckt ende door
de vlaemijnckstraete, wesende vergheselschapt vande ghilde vande
drije santtijnnen met trommels ende trompetten, ende tsavonts wiert
op de logie door die vande ghilde vertoont een commedie ter eeren
vanden rieuwen hooftman ende schooten tsavondts met cleene cannonkens ende speelden noch twee daeghen daer naer alles met goes
contentement . >> - Rare Geschriften blz. 278 .
Na de dood van Franchois Anchemant in 1679 (januari 20) ligt
een onderbreking in de reeks van de Hoof dmannen . In 1683 hadden
de H. Geesters eindelijk een nieuwe Hoofdman gevonden in de
persoon van Heer Franchois van den Hende . De blijde inkomst
werd gevierd op vastenavond met een buitengewone optocht : op
de gelederen van de schermers en de busschieters met hun hoofdmannen volgde de kamer van de Drie Santinnen, die vooraf gegaan
was door de zanggodinnen in groep, terwijl de H . Geesters zelf
aangekondigd werden door de f iguur van een pelikaan met een
meisje in top. Inbona heeft deze stoet, die door zijn kwartier trok,
nauwkeurig beschreven .
Blijde inkomst van Franchois vanden Hende . 1683 .
Op den 16. februari 1683 soo dede synen intreede als hoof tman vander ghilde van de heijlijgh gheesters dheer Franchois van
den Hende in deser manieren .
(5) Gailliard, Bruges et le Franc I 167,

-37
Alvooren quam by van syn hugs staende in de steenstraete by
since salvators voorbij het groote beenhuys door de nieuwstraete
over de gruythuysbrugga Lancx den dijvere tot voor het hugs van
J or Pieter Nieulandt, heere van Bruane hooftman vanda ghitda vande schermers ende soo voor het hugs van Ja r Franchois Nants, heere
van Meetkerckhove, hooftman vande ghilde van since ,Barbele ('')
ende trocken alsdan tsamen alsoo naar de preeckheeren ; eerst twee
standaerden eenen keteltrommel drije trompetten ende dan de slagsweerden ende dan de busschieters ende dan den pellicaen met een
dochterken daer op ende ghinghen voor den pellicaen de drije
santijnnen met de godinnen ende dan volghde den hooftman met
sijnen treijn ende trocken alsoo tot de predickheeren misse hooren
de welcke wiert ghedaen door den abt van since Andries (') . Naer
de misse trocken over de meulenbrugghe boogaertstraete sins jansstraete naer de logie ende tsavonts over de groote marckt naer
hugs . Daer waeren pecktonnen lancx de straeten ende voor syne
deure eerie schoone arcke triumphael met veele refereynen ende lof dichten tot sinder eere . >> - Rare Geschriften blz . 471-472 .
Over Franciscus van den Hende is ons niet veel bekend . In
december 1670 was hij ontvanger van de goederen van het St .-Janshospitaal . Hij zal een vermogend man geweest zijn, na 1683 werd
hij zelfs heer van Vladsloohof, dock verkeerde omstreeks 1696 in
staat van faillissement (b) . Voor de gilde is zijn hoofdmanschap
geen zegen geweest, de gildezaal in de Poortersloge was zeer in
verval geraakt .
De Dertien Heren vonden weldra een nieuwe Hoof dman die
een echte Mecenas van hun gilde geworden is, met name LievenIgnatius van den Sompele, schepen en tresorier van de stad Brugge .
Hij was de zoon van Lieven van de Sompele (t 1705), raadsheer
in de Raad van Vlaanderen, die zich in 1674 to Brugge gevestigd
had als tresorier van het Brugse Vrije ( 9) .
De nieuwe Hoofdman hield op 22 juni 1698 zijn blijde inkomst
in de Poortersloge, waar hij de gildezaal op eigen kosten geheel had
laten vernieuwen en meubileren . Nieuwe stoelen en bankkussens,
een << deftig buffet >> met al zijn toebehoorten herstelden de gezellige
atmosfeer van de «schoone en lustige > kamer ; kunstschilder
De Deyster leverde twee f raaie stukken voorstellende Pallas en
Apollo . Jan Pieter van Male, de geestelijke proost en geschiedschrijver van de H . Geestkamer, looft en prijst uitbundig de mildheid en de toewijding van Hoofdman van de Sompele die de
<< voorige onagtsaemheyd > waarin de Kamer gevallen was heeft
(6) De Colveniers of Busse-schieters .
(7) Placidus van Ockerhout . Over hem zie Tablettes des Flandres V 264 (Dom Nicolas Huygebaert) .
(8) Brugge Stadsarchief. Resolutieboek 1666-72, f. 170 . - Tablettes
des Flandres V 160.
(9) F . Van Dycke. Recueil Heraldique 414-416 (Brugge 1851), Over Lieveu van de Sompele zie vooral de studie van Dr . M . Luwel
in Jaarboek van De Fonteyne 1944, blz . 87, 102.

-- 38 -doen vergeten . Het gildeleven zou een hogs bloei bereiken, immers
zijn edelmoedig voorbeeld trok veele tref felyke mannen om zig
onder het loflyk getal der derthien heeren to begeeven . . . zoo dat
de konst erleefde en de zaele telkens met treffelyke en aenzienlyke
konst-minnaers en geleerde mannen vervolt wierdt, t'sy om harms
konstwerken to vertoonen, t'sy om harms ooren to voeden met het
lieflyk gezang der Brugsche Zang-godinnen >> (10)
Aan dit gezang nam Lieven-Ignatius van de Sompele ook persoonlijk deel . Herhaaldelijk besteeg hij de Parnas, meestal om blijde
inkomsten van hoofdmannen in andere Brugse gilden to vieren .
Een drietal begroetingen in alexandrijnen lies hij drukken en aanbieden op de blijde inkomsten : van jr Jan Charles Peellaert als
Proost van de Drie Santinnen in 1699 ; van J . F . Stappens als
Hoofdman van de Schermers, eveneens in 1699 ; van jr M. A. Cassetta als Hoofdman van de Colveniers « geseyt Busse-schieters
in 1711 . (11)
Deze letterkundige bedrijvigheid wijst eens to meer op de geest
van verbroedering die wapengilden en lettergilden - Mars en
Apollo - verenigde. De gildebroeders brachten bezoek en tegenbezoek, nodigden elkaar uit op schieting, wapenhandel en uitgalming,
de schutters begeleidden de rederijkers en de rederijkers bezongen
de schutters. In deze genoeglijke omgang lag voor de burgerij een
gezonde en onvervangbare vorm van gezelschapsleven . Toch verliep
deze socials aanpassing niet zonder schade : van spelende gezellen
werden de H . Geesters steeds meet een geleerd en « reden-ryck
cenakel, dat de aloude verbondenheid met bet volksleven lies
teleurgaan .

A . V.

HET WEGNEMEN VAN KRUISEN EN BEELDEN
LANGS DE ST'RATEN TE KORTRIJK IN 1797.1798
Het Directoire van de France Republiek had op 31 augustus 1797
het besluit getrof fen dat het artikel van de wet van 29 septembet 1795 (7 vendemiaire 4) ook in de voormalige Oostenrijkse
Nederlanden diende toegepast to worden : al de uitwendige tekens
van de eredienst, kruisen en beelden, moesten verwijderd worden .
Te Kortrijk werd die verordening reeds op 13 september gepubliceerd . De kruisen en beelden van heiligen of andere tekens van
de eredienst moesten van al de torens, kerken, straten en publieke
plaatsen weggenomen worden .
Uit de zorgvuldige aantekeningen van de bekende Kortrijkse
Jacques Goethals-Vercruysse blijkt, dat to Kortrijk, zoals trouwens
(10) Brugge Stadsbibliotheek. Handschriften Cod . 574, blz. 182 .
(11) Biographic Nationals XXXIII 174-175 (J. Vercouhie) .
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in gaps Vlaanderen, slechts schoorvoetend aan dit hatelijk bevel
gevolg gegeven werd . Immers op 27 september diende de verordening vernieuwd to worden. De municipaliteit beweerde trouwens
dat de gemeentekas << absolument vuide > was, en dat ze dus het
voorschot, dat de aannemer vroeg vooraleer het werk to beginners
aan de kruisen der kerktorens, niet betalen kon . Het jaar liep ten
einde, en nog was over 't algemeen geen gevolg gegeven aan bet
gebod. Zo wordt andermaal op 27 december aan bet bevel herinnerd .
Eerst het volgende jaar zal, wellicht overal met geweld, het dekreet
uitgevoerd worden .
In maart 1798 werden de kruisen van de kerken en kapellen
afgerukt . Zo werden op 7 maart, tussen 7 .30 u . en 9 u. de kruisen
van de twee torens van de St. .Michielskerk met geweld afgetrokken .
Daarbij werd de oostertoren fel geschonden, ook bet dak van de
kerk liep schade op door het vallen van de kruisen . Ook werd
in die maand het kruis van de hoge St .-Maartenstoren verminkt .
De twee armen werden afgezaagd, dit, zo noteert Goethals bij bet
vertellen van dit feit, door de dekker la Bonne . Op 22 november 1800 tekent onze kroniekschrijver echter aan, dat op die dag
de genaamde Francis Quartier, een schaliedekker, gevallen is van
het huffs van de Sloovere . Dit huffs stond << onder bet Halleken >>
op de Markt. Deze was bet, noteert flu J . Goethals, die destijds
de armen van het kruis van de St.-Maartenstoren afgezaagd had.
Zou de naam << la Bonne >> sours een bijnaam of een spotnaam van
Q uartier geweest zijn ?
Het was op 16 februari 1798 dat voor het eerst de overledenen
begraven werden met een pelder, waarvan het kruis afgenomen
werd . Kort tevoren, op 5 februari, werden de zusters van het Hospitaal verplicht bet beeld van 0 .-L.-Vrouw, dat in de straatgevel
van hun kerk in een nis prijkte (en er nog staat !), weg to doers
of to bedekken : << Zij hebben dus het zelve met een dun muerken
laeten overmetzen . >>
Ten slotte stipt Goethals aan, dat in de loop van bet jaar 1798
al de kapellekens, die aan de gevels van de huizen en openbare
gebouwen stonden, ofgedaan werden.
Op de buitenwijken van de stad bleven wellicht de kapelletjes
langer staan . In Harelbeke stonden er nog Tangs de grote wegen
op Kerstmis 1799 .
Wellicht zijn vele merkwaardige beelden in die tijd verdwenen,
of werden ze voor goed privaat bezit .
J . D. C.
J . Goethals-Vercruysse, Aenteekeningen dienende tot Schets der Jaerboeken van de stad Cortryck . Handschrift . Stadsboekerij Kortrijk,
Cod . 205. - J . De Smet . Het begin van de betoken tijd in WestVlaanderen (September 1797- October 1798) . In : Album English,
Brugge, 1952, blz . 159-176.
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TIEN JAAR BODEIVIKARTERING
IN WEST-VLAANDEREN
Het is nagenoeg tien j aar geleden dat een aanvang werd
gemaakt met de opname van de bodemkaart van WestVlaanderen . Inderdaad werd in 1947, op initiatief van het
Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (IWONL-IRSIA) een
Comite voor het opnemen van de Bodemkaart en de Vegetatiekaart van Belgie >> gesticht . In dat Comite, dat onder
het voorzitterschap van Professor Dr . V . Van Straelen staat,
zetelen hoogleraars van verschillende universiteiten en van
onze drie landbouwhogescholen (Gembloers, Gent, Leuven) ;
sekretaris is Professor Dr. R. Tavernier. De task van het
opnemen van de bodemkaart van Belgi~ berust bij het
Centrum voor Bodemkartering, waarvan de lokalen gevestigd
zijn to Gent, Rozier 6 (Universiteit) . Het Centrum voor
Bodemkartering, waarvan Professor Tavernier directeur is,
omvat drie secties - Gembloers, Gent en Leuven - met aan
het hoofd een werkleider . Iedere sectie omvat op haar beurt
vier a vijf karteringsgebieden waar, onder leiding van een
karteringsleider (meestal een landbouwingenieur, sours een
geoloog of een geograaf) drie karteerders (houders van een
land- of tuinbouw A2 diploma) werkzaam zijn . In WestVlaanderen liggen twee karteringsgebieden : Brugge, onder
leiding van de auteur die tevens werkleider is van de Sectie
Gent, en leper, onder leiding van Ing . G . T'Jonck .
Tot op heden werden ongeveer 1 000 000 ha onderzocht en
op kaart gebracht ; in West-Vlaanderen, de eerste provincie
waar met dit grootscheeps werk werd van wal gestoken, zij n
ongeveer 3/4 van de oppervlakte gekarteerd (fig . 1) .
Herhaalde malen reeds hadden medewerkers van het Centrum voor Bodemkartering de gelegenheid in Biekorf artikels
to publiceren . Deze bijdrage heeft tot doel iets to vertellen
over de werkmethode van de bodemkartering en over haar
resultaten en toepassingen, waarbij we evenwel de nadruk
zullen leggen op het historisch-geografisch aspekt .
Met hode.
Voor de meeste lezers zal het begrip < landbouwstreken >
zeker niet onbekend zijn . Wie kept inderdaad de Zandstreek,
de Polderstreek, de Leemstreek, enz, niet ? De verschillende
landbouwstreken worden gekenmerkt door een eigen grondsoort ; zo bestaat de Zandstreek overwegend uit zandgronde :n,
de Polderstreek uit kleigronden, de Leemstreek uit leem-
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gronden, enz . Wat waarschijnlijk minder bekend is, is het
f eit dat in een landbouwstreek de bodem op korte of stand
grote variaties kan vertonen ; men denke b .v, aan het verschil
tussen een droge en een natte zandgrond, met al de (landbouwkundige) gevolgen daarvan . Wanneer men deze verschillen in bodemgesteldheid op een kaart vastlegt, met andere

Fig . 1 . - Stand van de bodemkarterinq in West-Vlaanderen (1958) .
1 . Gepubliceerde kaartbladen .
2 . Kaartbladen in druk .
3 Gekarteerde kaartbladen (publikatie in voorbereiding) .

woorden wanneer men hun geografische verspreiding kartograf isch weergeeft, bekomt men een bodemkaart . Hiervoor
is vanzelfsprekend bodemonderzoek op het terrein noodzakelijk . De bodemkarteerder onderzoekt de grondlagen tot op
een diepte van 1,25 m door middel van een grondboor . De
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voornaamste eigenschappen, die hij ter plaatse onderzoekt en
op een kadastrale kaart op schaal 1/5 000 aantekent, zijn
de grondsoort (zand, klei, leem, enz .), de grondwaterstand
(droog, matig droog, nat, enz .) en het voorkomen van bijzondere lagen in de ondergrond (veen, stenige lagen, « rotse
of ijzeroerlaag, enz .) . Het onderzoek van de bodem tot op
1,25 m (d .i, van het bodemprofiel) verschaf t ons, in de eerste
plaats voor de landbouw, nuttige gegevens betref f ende de
eigenschappen en de waarde van de grond . Ook de ouderdom
van de onderzochte lagen wordt bepaald, wat voor belang is
voor de geologie, de historische geograf ie, enz .
Resultaten en toepassingen
De bodemkarteerder, die op het terrein de bodemkaart van
een gemeente op schaal 1/5 000 (kadastrale kaarten) heeft
opgemaakt, stelt hierover een rapport op, waarin op de eerste
plaats de bodemgesteldheid, maar ook nog andere interessante
gegevens in verband hiermede over geologie, historische geograf ie, urbanisatie, enz, werden vastgelegd .
In het tekenbureau van het C .V .B . worden de 1/5 000
gemeentekaarten overgebracht op 1/10 000 stafkaarten . Ten
slotte worden deze laatste nogmaals verkleind tot op schaal
1/20 000 en in kleurendruk (*) uitgegeven, vergezeld van
een verklarende tekst van een zeventigtal bladzij den, die handelt over de geologie, de ontstaansgeschiedenis, de bodemgesteldheid, de landbouw, de inenselijke geografie, enz .
De 1/20 000 kaartbladen met verklarende tekst kunnen bekomen worden bij het Comite voor het opnemen van de
Bodemkaart en de Vegetatiekaart van Belgi~, Rozier 6, Gent
(postrekening 3016 .86) . Van West-Vlaanderen verschenen
reeds volgende kaartbladen (in het Nederlands, met Franse
resume) : De Haan-Blankenberge (100 F) , Heist (125 F),
Westkapelle-Het Zwin (150 F) , Middelkerke-Oostende (125 F),
Bredene (125 F), Oostduinkerke (100 F), Nieuwpoort
(125 F), Lampernisse (150 F), Houtave (125 F) , Brugge
(125 F) en Leke (125 F) . Nog dit j aar verschij nen : Gistel,
Diksmuide, De Panne, De Moeren, Veurne, Roeselare en
Moeskroen .
Het Comite geeft eveneens verhandelingen over de bodemgesteldheid van de natuurlijke streken van Belgie uit ; totnogtoe verseheen een verhandeling over het Oudland van
Veurne-Ambacht (125 F), door F . R . Moormann . De niet gepubliceerde documenten (gemeentekaarten + rapporten, enz . )
(*) Dit is het werk van het Militair Geografisch Instituut to
Brussel,
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berusten in het archief van het C .V.B . en kunnen aldaar door
belangstellenden kosteloos geraadpleegd worden .
De toepassingen van de bodemkaart zijn zo talrijk als verscheiden ; we zullen hier slechts de voornaamste ervan kort
behandelen .
In de eerste plaats komen zonder twijfel de landbouwkundige toepassingen . De bodemkaart geeft inderdaad de verspreiding van de verschillende gronden met hun voornaamste
landbouweigenschappen en -waarde . Dit last toe oordeelkundig
advies to verstrekken inzake bemesting, vruchtafwisseling,
grondverbetering, enz . De kennis van de landbouwwaarde van
de gronden is onmisbaar bij aankoop en verkoop, bij ruilverkaveling, enz .
De bodemkaart heeft reeds grote verdiensten bewezen aan
de urbanisatie . De kennis van de bodemgesteldheid is immers
van groot belang bij de planning van wegentrace's en van
stadsuitbreiding . In het verleden werden sours, bij gebrek
aan kennis van de bodem, betreurenswaardige fouten bedreven
op dit gebied, met als gevolg een aanzienlijke geldverspilling .
Ook de geologie, in bet bijzonder deze van de kwartaire
lagen (dit zijn de voornaamste oppervlaktelagen) , heeft reeds
ruim gebruik gemaakt van de resultaten van de bodemkartering.
Ten slotte willen we nog wijzen en de nadruk leggen op
de interessante resultaten die de bodemkartering heeft geboekt op het domein van de historische geografie . Vooral
voor wat de ontstaansgeschiedenis van de Polderstreek betreft
wend een belangrijke bijdrage geleverd . Het zal de lezers van
Biekorf waarschijnlijk niet zijn ontgaan, dat de laatste jaren
in dit tij dschrift verschillende artikels werden gepubliceerd
over de Polders door medewerkers van het C .V .B . (Ameryckx,
Moormann, T'Jonck ) . Enkele van de o .i. interessantste resultaten zijn : het onderscheiden van drie aktieve fasen in de
Duinkerkiaanse transgressie, het onderscheid tussen natuurlijke en gegraven waterwegen (b .v, het Oud Zwin), het verband tussen Brugge en het Zwin (dat, voor wat het ontstaan
van Brugge betreft, negatief is) en de datering van de doorbraak van het Zwin (l2de eeuw), van groot belang voor de
opbloei van Brugge . Dit j aar hopen we de gelegenheid to
hebben in Biekorf nog enkele bijdragen to publiceren, o .a .
over de indijkingen in de Polderstreek .
De task van het Centrum voor Bodemkartering is en blij ft
in de eerste plaats het opmaken van een bodemkaart met
landbouwkundige doeleinden . Af en toe kunnen we nochtans
niet aan de verleiding weerstaan ons op het terrein van de
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historische geograf ie to bewegen, wat voor de bodemkundige
of landbouwkundige niet zonder gevaar is . Ook is bet ors
niet altijd mogelijk dergelijke onderwerpen voldoende uit
to diepen . D'aarom is bet wenselijk dat voor deze onderwerpen
meer samenwerking tusseli de bodemkundige en de specialisten
in de geschiedenis, de oudheidkunde, de aardrijkskunde, de
toponymie, enz. zou tot stand komen, samenwerking die zonder
twijfel zeer vruchtbaar zou zijn en tot belangwekkende resultaten moet leiden.
J . AMERYCKX,
Werkleider C .V.B. (IWONL)

S preuken van Pater Jan David van Kortrijk
1596
Temand « noch metten souse noch metten mostaerde en molten >>
niet kunnen geluchten (verdragen) .
Zekere mensen zo schuwen « als oft sy tegen de mane ghepist
hadden >> : bet voorgoed verkorven hebben .
Sien waer de merrie manck gaet : wat er hapert, waar bet bedrog
ligt.

Als bond en kat « altyts deer metten anderen dweers inden sack
ligghen >.
Stincken ma de hooverdije, ghelijck bet galghevelt na die doo prijen .
Het en is geen cleyn sake, een peers in een wiege.

Zij doer bet sneller « dan eenigen lions in sijnen nest sijn hoofteynde soude connen vinden >> : ironisch gezegd op praalhanzen . Men
denkt aan onze zegswijze : 't is gelijk een hondsnest (wanorde) .
Tot alien wore weten zy een schijve ende helper haer met alien
winder . - De betekenis is : zij weten met iedereen goed to staan,
de huik naar de wind to bargee. De schijve is bier wet duidelijk de

schijf in een werpspel .
Vluchten « als oft haer schoenen met hasevellen ghelapt warm >> .
V eel hander maecken licht werck, maer tis de duvet inde tschotel . -

Door Jan David aangehaald als een bekend spreekwoord.
Zo bekrompen zijn dat zij « niet een steke doer haer reuse en sien >> .
Eigenlijk nog sterker dan onze uitdrukking : niet verder zien dan
zijn news tang is.
Dus vallen bier mijn spillen in dasschen : heb ik mij misrekend .

Uit Jan Davids Kettersche Spinnecoppe in 1596 uitgegeven « Tot
Bruessel . By Rutgeert Velpius, inden golden Arent . Met Privilegie >> .
Tweede uitgave. De eerste uitgave verscheen bij dezelf de drukker
in 1595 . De aangehaalde teksten komen voor op pp . 13, 14, 17, 47, 55,
62, 72, 99, 101, 193 . --- Over dit boekje, zie Biekorf 1934, 24 .
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SINT MARKOEN IN WEST-VLAANDEREN

(V ervolg van b1z . 17)
Bij deze twee Westvlaamse Markoendevoties, door l'abbe Blouard
vermeld, kunnen we nog enkele andere aanstippen, die echter
zuivere historie geworden zijn.

1 . Kortrijk. Kapel van Waaienberg.
De kapel van Waaienberg, langs de Rijselse heirbaan, words al
vermeld in de jaren 1400. Ze is herbouwd geweest in 1600 en 1700,
en werd in 1785 afgebroken (s) . Het is een van die wijkkapellen,
waar de mensen uit de buurt al hun geliefde devoties in eer houden
0 .-L.-V. van de VII Weedommen, 0 .-L .-V . van Scherpenheuvel,
Sins Hubrecht, Queldrijk, Fiacre, Coryn (Quirinus) . . . en Markoen.
Sevens vermeldt een post uit 't begin van de jaren 1700 : (( Noch
voor de misse gedaen voor St Marcou, tot troost en soulagement
van de pylgrims » (bl. 104) . Verder (bl . 105) een mededeling
van pastoor Slosse : « Bij overlevering west ik das de beelden
en reliquieen van Waaienberg naar de Magdalenakapel zijn overgegaan >>. Biekorf (1936, blz. 68) heeft het over Sint Quirinus,
gediend in de Madelene to Kortrijk, tegen de ceters, den distel en
d'onbekende kwalen. Zijn beeld, waaronder de naam « S . Quirinus
geschilderd staat, is iets uit de jaren 1700. De heilige staat blootshoof ds, in witte monnikspij ; hij houdt de linkerhand uitgestoken
in vattende houding (men zou een staf verwachten, maar de staf
ontbreekt) ; zijn rechterhand is gestrekt boven 't hoofd van een
knielende persoon van minders ofmetingen (een jonge ridder ?) .
En dan words de vraag gesteld : Words Quirinus niet afgebeeld
als romeins krijger, met schild en vaandel ? En ziet onze Kortrijkse
Quirinus er niet eerder uit als een Sint Markoen ? Wie treks
das klaar ?
Van de vier bekende heiligen, die Quirinus heten, is geen enkele
kloosterling ; en voor onze gewesten komt slechts die romeinse
krijgsman-martelaar, die to Neuss vereerd words, in aanmerking (") .
De beschrijving van 't beeld verwijst wel duidelijk naar Sint Markoen, en de kleine bijgevoegde personage - die jonge ridder - is
niemand anders dan de franse koning, die voor de heilige het
ikonograf isch attribuut geworden is . Hij stond ook, zoals we gezien
hebben, op de schilderij van de Cock to Wingene, waar men hem,
een beetje voortvarend meen ik, Sint Lodewijk heet . t< Saint Marcou,
zegt Cahier (s .v . Prince), est represents pres d'un roi de France
(c'est quelquefois Louis XIV), auquel it communique ou confirms
(8) Haar geschiedenis wordt verteld door Th . Sevens in het
Bulletijn van de Geschied- en Oudheidkundige Kring to Kortrijk V
(1908) blz. 99-119 .
(9) Lie onze bijdrage : Sint uirinus en zi n verering in WestVlaanderen . Biekorf 1951, blz . 195-201 ; 265-275.
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le pouvoir de guerir Ies ecrouelles >> . AIs men in 't begin van 1700
pylgrims » naar Sint Markoen vermeldt in de Waaienbergkapel
to Kortrijk, dan moet men wel veronderstellen das een beeld voorhanden was . En words het ook begrijpelijk das, in de moerlemaaie
van de verhuizing naar de Madelene, das alles door mekaar gegooid
werd, ten voordele van Sint Quirijn, wiens verering misschien
meer op het voorplan stond . Maar, al maakt de kap de monnik
niet, die monnikspij zegt ons das het Sint Markoen kan zijn .
En das klein koningsfiguurtje - a quelque chose les rois sons
bops - zegt ons das het hem moet zijn .
Jammer genoeg betekende de laatste wereldoorlog de ondergang
voor de Madelenekapel . En ook voor onze Quirijn-Markoen .
2 . Hertsberge.

Vice hebben de proosdij to Hertsberge vermeld waar er sprake
was van Wingene, en van de baron van Haveskerke, die, fangs
Hertsberghe-Cysoing, de relikwie van Sint Markoen voor Wingene
bekwam . Hertsberge als kloosterneerzetting is zeer oud ( 1° ) . Na
een lange inzinking en verwaarlozing in de jaren 1600 komt er voor
de proosdij, omstreeks 1700, een periode van herstel en opbloei ;
en ik zou de devotie tot Sint Markoen to Hertsberge van die tijd
durven to dateren . 't Is slechts een gissing. Kanunnik Andries, in
zijn Itineraire de Walter de Marvis, last wel, in de XIIIe eeuw,
Sins Markoen als patroonheilige van de kapel to Hertsberge optreden (11 ) ; maar, zoals vanden Bussche opmerkt, Markoen is
hier een mislezing voor Arnoult . Niet onze Arnout van Tiegem
maar een lokale heilige to Cysoing . We kunnen ons best de zaken
als volgt voorstellen : Wanneer de kanunniken van Hertsberge bemerkten das er zo'n toeloop was van pelgrims to Wingene, om
de relikwie van Sint Markoen, die uit hun eigen moederklooster
verkregen was, to vereren, hebben ze aan hun prelaat ook zo'n
relikwie gevraagd voor hun eigen kapel . Een beevaart kon uiteraard maar helpen om de ietwat vervallen proosdij to laten leven,
en het kapelletje, in een volledig eenzame bosstreek, kon nog voor
de beevaarders, die zich over hun ziekte schaamden, aantrekkelijker
zijn dan de bevolkte dorpskom to Wingene . Of de beevaart to
Hertsberge werkelijk insloeg is een andere zaak . Ondertussen was
de devotie to Wingene zo sterk ingeworteld en zo wijd bekend,
das de konkurrentie wel lastig zal geweest zijn . Toch lies men voor
Hertsberge - was bij mijn weten voor Wingene niet gebeurde een beevaartprentje maken . Het zal uiterst zeldzaam zijn : bet enig
mij bekende exemplaar is in de pastorie to Wingene. Stijl - das
aardt naar de Louis XVI - en kostumering verwijzen naar + 1750 .
(10) Lees daarover E . Vanden Bussche, La prevote d'Hertsberghe
in La Flandre II 240-298 . Alsook van Zuylen-Vierin in Bulletin des
Commissions royales d'art et d'archeologie 1925 .
(11) Annales de la Societe d'Emulation XVII (1864-1865), blz . 271 .

--47In het medaillon leest men een tekst, waarin enkele verwijzingen
naar Hertsberge, waarschijnlijk door een Wingens pastoor werden
geschrapt : « De Reliquien van dezen Heyligen berusten in de
Kapelle van Hersberghe, alwaer hij bezonderlyk geeerd is als
Bescherm-Heyligen tegen het Konings-zeer, zoo gezeyd Keel-pynen
en andere kwaelen . Welkers Feest-dag gevierd word den eersten

3 . - Het beevaartprentje van St Markoen
gediend ~n de proosdijkapel to Hertsberge (± 1750)

Zondag van Meye, en alien eersten Zondag met deszelfs Reliquien
gezegent. Dit beeldeken heef t de Reliquien van den H . Marcoen
geraekt >> . Boven het ovaal verschijnt Sint Markoen in een wolkenglorie ; en onderaan zijn een zestal pelgrims in gebed .
De schone middeleeuwse proosdijkapel to Hertsberge is no
in
wezen, en zelfs hersteld, maar er wordt geen dienst meer gedaan .
Op enkele honderde stappen vandaar is de nieuwe parochie Hertsberge ontstaan (1891), waarvan de kerk in 1901 werd gekonsakreerd .
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In die nieuwe kerk - is het een laatste herinnering aan de vroegere
devotie ? - bewaart men een relikwie van Sint Markoen. De autentieken, gedateerd 3 oktober 1943, komen uit 't bisdom Brugge .
Zijn het nog de vroegere relikwieen uit de proosdijkapel ? Daarover
tasten we volledig in 't duister. Kan . Asseloos, die destijds bewaarder
was van de Relikwieen - een beetje oneerbiedig in pastoorstale
gezeid : de geestelijke beenhouwer - had de gewoonte, wanneer
oude relikwiezeinsels op 't bisdom kwamen om gereinigd to worden,
een stukje van de grote relikwieen . . . scheef to slaan, om de thesaurus van 't bisdom to gerieven . Een gewoonte die we ook vinden
bij zijn voorganger Kan . Duclos. En die misschien nog hoger opklimt . Natuurlijk das in zo'n geval de herkomst verzwegen wend .
Et pour cause . Maar daarmee kunnen we geen stamboek van de
relikwieen meer opmaken . Wat toch voor de migratie van de devotie
van belang is .
De overige mij bekende gevallen van Markoenverering in WestVlaanderen zijn van zeer ondergeschikt belang . Er is slechts vermelding van een relikwie .

3 . Avekapelle.
Relikwie gekregen uit 't bisdom Brugge in 1884 .
4. Brugge . Wilhelmieten (Sins-Antoniusdal) .
Volgens de Acta van de brugse bisschoppen krijgen ze, op
7 oktober 1743, een relikwie van Sint Markoen van hun ordesbroeders to Beveren (Wags) . Ik kon geen spoor van speciale verering
ontdekken. In die dagen was het brugs klooster in verval en een
echt zorgenkind voor de bisschop geworden . Het werd overigens
gesupprimeerd in 1764 . De weinig talrijke paters gingen -- waarschijnlijk met hun kerkschatten
over naar bet Sint-Katelijneklooster bij Nijvel.
5 . Handzame.
Volgens de kerkrekeningen over 1858 werd er dit jaar een
borstbeeld van Sint Markoen gemaakt, met een voetstuk, waarin
de relikwie gevat was . Over de herkomst van deze relikwie is mij
niets bekend . Er moet in die jaren to Handzame een pastoor gestaan
hebben die een echte << liefhebber >> van relikwieen was . Ten gerieve
van de parochianen werd een lijstje van de relikwieen gedrukt
er zijn er 35 - waarbij voor elke heilige de feestdag words
opgegeven, de << specialiteit >, en de eventuele verering . B .v. :
<< S . Marculphus (1 mei), patroon tegen kropgezwel en koningszeer
of marcou >>.
6. Izegem . Sins-Hilonius.
Eenvoudige vermelding van relikwie (1861) .
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Mijn lijstje kan nog een staartje krijgen - daarvoor staat Biekorf
open - en elke aanvulling is van harte welkom .
Ik wil mijn Markoen-historie eindigen met een eigenaardig geval
van << delegatie > om bet konin steer to genezen . Er is een zekere
gelijkenis met << les donneurs e repit >> voor de razernij ; maar
bet is nog sterker .
Zoals men weet, konden zij die to St Hubert-en-Ardenne, de
<< taille > hadden ondergaan, de bewerking waardoor een stukje van
de mirakuleuze stool onder de hoofdhuid was ingeent, aan anderen,
die door razende konden gebeten waren, en onmogelijk dadelijk
naar St Hubert konden afreizen, een uitstel : << le repit >>, toestaan.
Het koningszeer, zo geloofde men toch, kon door de franse koning
door aanraking genezen worden ; de naam zelf, Koningszeer, verwijst ernaar . Le roi to touche ; que Dieu to guerisse, was de formule
die bij deze aanraking in zekere tijden in gebruik was . Nu zien
we bier en daar bet voorrecht de zieken aan to taken (en to
genezen ?) toegekend . aan de zevende zoon . Men moet natuurlijk
de zevende zijn in een ononderbroken serie van jongens . M . Block
beef t zelfs gelijkaardige genezingskracht toegekend aan de zevende
dochter ( 12 ) . In Frankrijk zal die zevende zoon nogal dikwijls
Louis heten (naar de koning), of Markoen . Men meent das bij
een litteken draagt, een kleine vlek in de vorm van de heraldieke
franse lelie. In de jaren 1600 worden die << zevende zoons > op
een bilzondere manier ingelijfd in de broederschap van Sint Markoen
to Corbeny, en krijgen daar een attestatiebrief . Bossuet schrijft over
die <, zevende zoons >> aan de abdis van Faremoutiers : << Je ne me
suis meh de ces septiemes garcons, que pour les empecher de
tromper le monde en exercant leur pretendue prerogative, qui n'a
aucun fondement ». In 't bisdom Brugge stond men milder tegenover deze genezers . In de Acta van de brugse bisschoppen, 11 oktober 1661, words aan een zekere Julien Blondelet uit 't bisdom
Soissons, zevende zoon uit wettelijke echt, en die beweert bet
koningszeer to kunnen genezen, toelating gegeven om in de kapel
van 't Magdalenagasthuis (Garenmarkt) de zieken aan to taken ( 13 ) .
Jammer das deze Acta ons over 't verder verloop niet inlichten .
Een eigenaardig' geval words vermeld door Pater Hildebrand, in
zijn groot week De Kapuciijnen in de Nederlanden (IX 575) .
Volgens de Registers van 't bisdom Doornik krijgt een eater uit bet
klooster to Menen, op 30 maart 1762, verlof << om de zegen van
S . Marculf us to geven in een huishouden waar zeven zonen achter
elkaar waren geboren >> . Het is wel jammer das we niet weten was
de tekst bier door zegen van S . Marculfus verstaat . Duidelijk is
(12) Les rois thaumaturges blz. 293, 498 .
(13) Juliano Blondelet, diocesis Suessionensis in Gallic, filio
septimo legitimi thori, affirmanti se habere gratiam curandi strumas, sive morbum gallice (bier is een gaping in de tekst : de
sekretaris kan op de franse benaming « les ecrouelles » niet komen)
data facultas, ut in templo S . Magdalenae hujus civitatis, tangere
possit tali morbo affectos .
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bet niet. Is bet das onze Kapucijn bier door de zegeningsformule
aan de zevende zoon bet voorrecht verleent, das de monniken to
Corbeny aan deze zevende zonen meenden to kunnen overmaken,
door de opname in bun Markoenbroederschap ? Was de peter
Kapucijn biervoor door de monniken van Corbeny gemachtigd ?
Of werkten bier bisdom en Kapucijn << en contrebande » ? Al vragen
waarop we 't antwoord schuldig blijven .
Maar, daar denk ik flu aan, die zevende zoon is bij one, door
een lange traditie, 's konings petekind . Daar moet een zeker verwantscbap bestaan tussen das koninklijk peterschap en 't vermeende
koninklijk voorrecht bet koningszeer to genezen . Maar hoe hangs
das alles samen ? Is bet omdat bij, ale zevende zoon, deze wondere
geneeskracht krijgt das de jongen de koning, die ze ook bezit,
ale peter krijgt ? Of is bet omgekeerd, en words bij door bet
koninklijk peterschap aan 't koninklijk voorrecht deelachtig ? Dat
valt buiten mijn gebied - ik heb al meer dan genoeg met de
heiligen en de devoties - maar bet lijkt mij wel een interessant
onderwerp voor onze folkloristen .
M . ENGLISH .
Aanvullang en verbetering .
Blz . 10 heb ik geschreven dat de
relikwie in de 0 .-L.-Vrouwkerk to Kortrijk herkomstig is uit bet klooster
van de Potsheren to Antwerpen . Dat is min . Ik heb de Kapittelakten
van Kortrijk voor deze jaren overlopen en de enige vermelding belief fend onze relikwie komt voor op 22 mei 1711 . Daar wordt gezegd dat
de deken, op verzoek van de kardinaal de Bouillon ( 14 ), naar Antwerpen
afreist om de taken van de kardinaal to behartigen . Als tegenprestatie
voor bewezen diensten zal de kardinaal zijn invloed gebruiken om, voor
de kapittelkerk een relikwie van Sint Markoen los to krijgen in de
Antwerpee abdij ( 15 ) • Daar elke verdere aantekening over de Markoenrelikwie ontbreekt, meende ik, overhaastig, dat onze relikwie wel
degelijk uit Antwerpen kwam . Nu krijg ik van E . H . Billiet, onderpastoor op 0 .-L .-Vrouw to Kortrijk, bet afschrift van de autentieken,
waaruit men moet besluiten das de deken, met zijn aanbeveling van
de kardinaal, de relikwie to Antwerpen niet kon loskrijgen . Allen wat
we uit deze tekst met zekerheid kunnen afleiden is, dat men to Kortrijk
al in 1711 op zoek was naar een relikwie . Uit de autentieken blijkt
echter dat men tot in 1718 beef t moeten wachten eer de wens in vervulling kwam . En dat de relikwie herkomstig is uit de abdij van de
Reguliere K.anunniken to Eaucourt-bij-Bapaume . E . H . Billiet had
een afschrift van bet stuk opgezonden naar l'abbe Blouard, die er,
jammer genoeg, geen vermelding van maakt . E . H . Billiet schrijft nog
dat bet zilveren zeinsel geen merken draagt, maar ale Doorniks werk
wordt vermeld op de Catalogue van Zilverwerk to Kortrijk (1953) .
Hij zij bier van harte bedankt voor de inlichtingen . Eaucourt aan de
Somme is weerom, zoals Cysoing en St Riquier, een « relais » op de
baan die Vlaanderen rechtstreeks verbindt met Normandie, bet land
van Sint Markoen.
(14) Emmanuel Theodose de La Tour (1643-1715), een berucht
historisch personage . Zie Diet . hint, geogr. eccles ., i, v . Bouillon .
(15) « Cumque dictus Eminentissimus Ds Cardinalis offerat in
dictis litteris suam auctoritatem et operam ad procurandas ecelesiae
nostrae approbatas reliquias S . Marculphi, ex monasterio Guillelmitorum, vulgo Potsheeren, Antverpiae . . . >> .
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IN MEMORIAM KAMIEL POIGNIE
(vervoig en slot van blz. 23)

DE HEIMATDICHTER

Wear men gelukkigst was, draagt men ook best de pijn .
Jules Persijn geeft in 1931 zijn « Studien en Lezingen >> uit,
waarin o .m . twee feestredes over Gezelle zijn opgenomen . De criticus stelt hier de poezie van onze Vlaamse grootmeester, wiens
leven besloten ligt binnen drie steden, tegenover de moderne esthetics die postuleert dat « dichters moeten reizen veel en ver, auto
voeren, vliegen >> enz . Juist in dit naar ontving die andere heimatdichter de zekerheid dat hij de volgende grote vakantie moest
verhuizen naar Rumbeke, de derde van de drie plaatsen waarbinnen
zijn leven zou besloten liggen : Koolskamp, Roeselare en Rumbeke .
Alleen het verblij f voor studies to Brugge en to Leuven, enkele
maanden ballingschap to Hamme na de gedwongen oorlogsvlucht
en de laatste twee levensjaren to Zerkegem liggen buiten die kleine
driehoek .
Het vooruitzicht van een definitief afscheid van het vertrouwd
geworden college maakte het schooljaar 1931-32 tot een der droevigste perioden van zijn leven . Mgr. Waffelaert had hem in '27
een pastorij verzekerd ; Mgr . Lamiroy wenste dat zijn oud•klasmakker
uit het Seminarie het ministerie eerst als onderpastoor zou leren
kennen . Dit besluit betekende een grote ontgoocheling voor de
verdienstelijke leraar .
Enkele beproevingen in de familie kwamen dit persoonlijk verdriet
nog zwaarder maken . Op 15 oogst 1931 was zijn petekind Julia
Poignie op 17 jarige ouderdom aan de hoofdziekte gestorven . In
Zuni 32 vertrok zijn neef Kamiel naar de onzalige troep .
Alles doer hem denken aan afscheid, aan verhuizen . . .
Het zien van een verhuiswagen doer hem huiveren . Dit geeft hem
het gedicht V erhuizen in, dat ondertekend werd in maart '31 . Hij
begrijpt niet hoe velen hun huffs vaarwel zeggen om over zee hun
heil to zoeken . Horatiaans klinkt de volgende strofe
De landverhuizer moet verwaten zijn
om over zee to varen
to wanen uit een overzeesche mijn
't geluk met goud to aren ;
Er is een band die 't menschenherte bindt ;
de thuis wear moeder ons eens heeft bemind .
Zijn medelijden met de ontwortelden komt als een boomerang
op zijn eigen hart terugvallen
Wanneer verander ik van ballingsoord ?
waarheen zal men mij zenden ?
'k neem al mijn lijden mee en 'k spreek goon woord
op weg naar 't onbekende ;
wet lijden wacht dear dat mij ijzen doet ?
0 mask mij heilig, Heer, en stork en good ! (Maart '31)
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Er is maar een thuis ; zijn « Milly ou la terre natale
Mijn thuis is het oude hof, verloren in de velden
omringd van populiers die voor den westwind helden . . .
't ligt ver van stad en baan, als wars van hun gerucht
als ware het voor de stilte in d'eenzaamheid gevlucht . . .
waar men 't gelukkigst was, draagt men ook best de pijn .
(8 juli)
Te Roeselare binst de donkere weken en de lange nachten words
bet verlangen naar huffs obsederend, bet bloed kruipt waar bet niet
meer gaan en kan
Wist ik dat men nu thuis de luiken open liet,
-- dat hij bij wederkeer, van ver zijn haardstee ziet !
'k vloog nu naar huffs voor heel den donkren tijd
'k vond blind den weg door nacht en mistigheid ! . . .
De eerste maanden to Rumbeke words bet gevoelen van eenzaamheid en vergeten zijn als do dood zelf ervaren . Getuige dit gedicht
das gemaakt werd << In memoriam Camiel Delaere >, de oude pijlraper van het college, die naar Rumbeke was komen sterven
Gij wist niet hoe 'k u geerne zag,
jaar in jaar uit, vast dag aan dag,
hetzelf de loopken land bedrichten ;
die roeden ingesloten land,
door u omwoeld, bezweet, beplant,
leek 't veld van mijn geringe plichten .
Wie zal, met breed wiedouwen hoed,
die 't hoofd voor pijlenval behoedt,
steeds pijlen her en der gaan rapen ?
Steek op de sprang een vlag van rouw,
om hem die dertig jaren trouw,
de pijlen raapte voor de knapen .
't Oud Seminarie is nu dood ;
eerst moest ik henen, al to nood ;
en Gij komt hier uw rustplaats vinden !
Wees welkom, doode, hier bij mij ;
hier rusten, doodvergeten, zij aan zij,
twee dooden die malkaar beminden .
(april '33)
De nieuwe onderpastoor poogde to Rumbeke de leraar to vergeten
en zich to bevrijden van een verleden waaraan hij veel droevige
herinneringen bewaarde .
Met geheel de gave van zijnn groot hart heeft hij zich aan de
zielen gegeven . Hij beefs er meer dankbaarheid geoogst bij de grote
mensen dan bij de studenten, maar de oude wonden bleven bloeden .
In zijn povere studeerkamer hing aan de wand de oude doodbrief
van Julia . Vier namen uit de familie melden bet droevig nieuws .
Zo had bet E .H . Poignie gewild . Nonkel Henri (Pekeu) was er
kwaad om, «das is geen doodbrief » had hij gezegd . Maar hij had
enkel geantwoord : << moeten daar maar opstaan die daar verdriet
in hebben >>.
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Zijn verdriet was echt en zou nooit bedaren
Mijn liefde is de mast der smert,
des zal mijn smert mijn leven duren >> . (22 juni '26)
Mijn hert zoekt altijd dooden als het lijdt,
(november '27)

De doden bleven dood en de levenden bleven ver weg : zijn neef
Kamiel was nog steeds to Beverlo of in bet tramp van Elsenborn
en de enkele beminde leerlingen kwamen nooit of zelden terug .
Nu meet dan ooit bedelt hij om een beetje genegenheid van hen
Kom dikwijls, dikwijls en blijf lang ;
geen scheiden kome 't hart bedroeven
hoe voelt Gij niet, hoe 'k troost hehoeve ?
hoe voelt Gij niet hoe ik verlang ?
(oogst '32)

Het gedicht is gericht tot een student uit zijn laatste jaar . Hem
alleen wenste hij nu to zien ; het schaarse bezoek van anderen deed
de bedroefde des to meet het geniis aan de vriend bij uitstek voelen .
Hij alleen kon troosten en steunen.
Mijn vriend het hert is als een winde ;
alleen kruipt zij op d'aard ; maar houdt
haar witten kelk en hart van good
omhoog, indien zij steun kan vinden .
(30 mei '26)

Die menselijke steun ontving hij ook flu niet van de vriendschap,
des to meet ging hij hem zoeken in de trouwe heimat, in Koolskamp .
Elke week besteeg hij zijn ijzeren ros en reed naar huffs . Op
gevorderde leeftijd had hij leren veto rijden in de boomgaard
om << zochte > to vallen. Het was een moeizame les geweest waarbij
hij alleen zijn neef Kamiel vertrouwde . Zijn leven lang zal hij van

zijn fiets springen als hij in de verse een auto ziet opdoemen << en
zo words een korte weg lang >> . Als hij to Koolskamp aankwam,
zweette hij als een das, maar hij was weer voor enkele uren thuis
en veilig. Zijn hoed hield hij diep over zijn ogen getrokken omdat
zijn broer niet zou zien das ze rood geschreid waren.
Reeds vroeger had hij ervaren das met bet afsterven van de
huisgenoten de thuis een ader uitzicht krijgt en een andere rol
komt spelen in ons leven
Gij
dat
Gij
dat

zijt zo rustig wijl ik rustloos ben
ik u voor mijn huffs schier niet erken ;
zijt niet meet voor mij dat zalig Eden
ik eerst in u vond in 't ver verleden . . . (sept . '27)

E .H . Poignie had zijn moeder, Julie Hoornaert, nooit gekend .
Ze was reeds in 1884 na de geboorte van Kamiel gestorven van
't vier. Vader had hem later gezegd das hij het hart had van
moeder . In drie prozabrieven, die voorkomen tussen de gedichten
van '27, schrijft hij
< Is het waar moeder das ik uw hart heb . Ik woo het wel, want
Vader zei das uw hart zoo goed, zoo rein, zoo groot was
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Waart Gij uw bert sours zo moeilijk meester ? kon het U ook
zooveel doen lijden en ongelukkig maken ? kan bet ook zoo
geweldig beminnen? . . . >>
Zijn wader, Henri Poignie, was gestorven de 5 now . 1916 « dood
in pijn en smerte van 't water >> . Dit afsterven vooral had de hoeve
in rouw gedompeld . De bovenvermelde verzen werden dan ook
geschreven bij het herdenken van waders afsterven . Die herinnering
doer hem terugdenken aan alien waarmee hij zijn onbekommerde
kinderjaren mocht sli'ten en die reeds voor wader naar het graf
werden gedrag en : Adile, z~j n '~o ngste broer die m 1893 stierf op
13 jarige leeftijd ; Emile, zijn oudste broer die in 1901 stierf op
28 jarige leeftijd ; Octavie, zijn oudste zuster die 't volgende jaar
stierf op 30 jarige leeftijd ; Theresia Poignie, zijn tame die voor
hem een tweede moeder was geweest en zijn studies heef t bekostigd,
stierf op 15 juni 1907 . Zij ook had de H. priesterwijding van
haar lieveling niet mogen beleven .
Sinds zijn broer zijn dochter Julia verloren had en zijn enige
zoon naar de troep zag vertrekken, was een geregeld bezoek aan
bet ouderhuis niet enkel een persoonlijke behoefte, maar een dure
plicht van pi&eit geworden . Zijn eigen leed moest hij verkroppen
our bet leed bij anderen to lenigen en hen voor wanhoop to
behoeden . De tegenslagen mochten het werk op de akker en de
zorg voor de dieren niet verlammen .
Meteen groeide stilaan het besef dat hij de liefde voor bet ouderlijke erf aan bet komende geslacht moest doorgeven .
Daarom schrijft hij tot zijn bedroefde broer
Blijf recht, blijf sterker dan ik hen gebleken ;
Zij hebben no_ od aan u, en kunnen niet
door 't leven als gij wegkwij nt van verdriet ; . . .
(oct. '31)
Daarom raadt hij zijn broer aan de hofplaats to verfraaien,
de zompige grond droog to trekken en nieuwe bomen aan to planten .
Die bekommernis geeft een nieuwe zin aan zijn leven en aan zijn
wekelijkse bezoeken . Ook als hij to Zerkegem zal wonen, zal hij
nog elke woensdag de 26 km per f iets of leggen our een partijtje
to kaarten en over de toekomst to spreken . Hij vindt er sours zijn
vroegere opgewektheid terug en bij een verkeerde uitleg van de
kaart kan hij opnieuw spotten
En vos den adjudant
zit vul vlooien,
Ze zitten op zijn buik
en in, zijn hemdeplooien .
Hij g'raakt ze niemeer kwaait
vivat, vivat de libertait !
Ook zijn broer heeft in bet geloof in God en in de zorg voor
zijn eigen kinderen weer steun gevonden . De zompelinge verdwijnt
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en in de versgedolven putten worden eenden gekweekt . De onderpastoor ziet de vernieuwing en bootst kinderlijk de waggelende
eendengang na
Gup m'n doze alhier en
gup m'n doze aldaar > .

De landelijke weg over de Schapenbrua to Rumbeke brengt hem
zonder veel hinder van het moderne verkeer over Ardooie naar
Koolskamp .
Helaas, in 1933 words de brug over de vaart afgebroken ; nu
moet de schuwe fietser door de drukke straten van Roeselare om
zijn thuis to bereiken . De weg naar huffs schijnt door kwade
machten verspert
De Schapenbrug ligt afgebroken
fangs waar ik recht naar huffs kon gaan ! . . .
Kon ik nu vliegen, 'k vloog naar 't Oosten
en 'k vond daar Lente voor het hert ;
wat zal mijn hers dees winter troosten
als men mijn weg naar huffs verspert ?
(nov . '33)

In maart 1936 werd hij pastoor benoemd to Zerkegem . In
Rumbeke treurden veel mensen die hij trouw had bezocht en
waarvan er velen door hem de weg naar de kerk hadden teruggevonden . Wie er echter het meest treurde was d~ benoemde zelf
hij vertrok even node van zijn oude parochie als hij er gekomen was .
Bovendien lag zijn nieuwe woonstede op 26 km van Koolskamp af .
Hij beschikte er over een reusachtige tuin met vijver en boomgaard,
maar hij zelf zal er nooit meer wortel schieten . Gedurende het
tweejarige verblijf heeft hij er enkel vier gedichten opgeschreven,
een ervan is een gelegenheidsvers bij de H . priesterwijding van een
oudstudent-zendeling, de andere hebben betrekking op de thuis .
Uit de pastorij heeft hij plantsoenen meegegeven : < acht erabels,
negen essen >, die zijn broer overhand fangs de beek heeft geplant
waarom, Broeder, toch niet wachten
tot ik hielp met eigen hand ?

Later brengt hij zes iepen mee, die hijzelf aan de grond wil
toevertrouwen . Die bomen zullen de tien linden vervangen die
tijdens de eerste wereldoorlog verdwenen zijn .
Daarna mocht hij sterven, hij wist het hof zoals hil het had
gewenst
Oud hof, ik wilde u grout en schoon, met heel mijn hert
omdat gij 't hof zijt waar wij jongens waren . . .
0 Broeder konden flu uw kinderen verstaan
ons lief de voor ons ouders erve en zeden
en droegen zij dien schat door 't lvven merle
o 'k had dan voor hen geerne al dien last gedaan ! (jan . '36)
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In december '37 schrijft hij de laatste strofe van zijn dichtwerk
'k min d'erabels om hun blaren
die roodwendig zijn als bloed
'k min d'erabels die veel tranen
storten, als men leed hun doet
'k minne d'essen, hard van stamme
't worden reuzen hoog en groot,
'k min de linde, boom der trouwe,
plant er een bij, na mijn flood !

(dec . '37)

De heimatgedichten van E .H. Poignie bevatten talrijke reminiscenties aan het werk van Vondel, Gezelle, Verschaeve, Coppee
en Lamartine, dichters die de leraar in de poezis had verklaard .
Toch is de geest die uit die versregels spreekt het meest verwant
met bet werk van Paul Kelley : Die Heimat, Roman aus den
Schlesischen Bergen.
Voor Kelley is Heimat niet bet land, niet de vriendschap, niet
de liefde, maar wel de mwendige vrede en de vrede met de omgeving : << Heimat ist Friede >> .
Het werk werd door E .H. De Jonghe uit Koolskamp, een
f amilielid van Poignie, vertaald en in bet Davidsf onds uitgegeven .
Reeds in bet eerste jaar van zijn leraarschap heeft hij die vertaling
tijdens de zondagsles voor zijn jongens voorgelezen en elk jaar
nadien heeft hij er opnieuw over gesproken .
Zoals zijn liefde voor enkele uitverkoren leerlingen hem geen
bevrediging kon schenken, zo ook was de gehechtheid aan de
thuis geen goed, waarin hij een laatste en uiterste steunpunt ging
zoeken in zijn leven.
Een gedicht aan << Mijn Huis >> eindigt met de volgende versregels
Wie zoekt op d'aard een thuis, die vindt aan thuis gemis,
voor 't hers is er geen thuis, tenzij waar Jezus is . (8 juli '26)
De godsdienstige gedichten, gescbreven in de geest van de Navolging Christi, vertolken vaak dezelfde gedachte,
J,

DE MiIELENAERE .

Meisjesnaam Eveline. - Die naam heb ik ontmoet to RollegemKapelle, waar ik in 1914-18 d .d. pastoor was . Een Eveline Houtthave
was er geboren 16 maart 1870, later (± 1900) gehuwd met koster
Odiel Vandenweghe . Dit naar aanleiding van Biekorf 1957, 344-345 .
P . H.
Boekennieuws . - Het tweede deel van « De opkomst van de kerkelijke gotische bouwkunst in West-Vlaanderen gedurende de XIII'e eeuw >>
door L . Devliegher (121 blz ., 40 of b .) - besproken in Biekorf 1957,
373 - is to verkrijgen door stoning van 65 F op P . C . 4114 .23 van de
Gidsenbond to Brugge .
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TOPONYMICA

UIT

DE

KUSTSTREEK

(vervolg van 1957, blz . 244)
ZWANKENDAMME . Wijk to Lissewege, vroeger achterleenhof
van de Burg van Brugge, verdwenen rond 1450 . Wij hebben
bier reeds betoogd (Biek. 1954, 159) dat deze plaatsnaam
niet betekent << digue oscillante » (Carnoy ) , maar << sterke
dijk >> . Het Mnl, swanck betekent oorspronkelijk buigzaam,
lenig (verg, ww . zwenken) ; in afgeleide betekenis sterk,
stevig . Er doen zich dus twee mogelijkheden ter verklaring
van Zwankendamme voor : ofwel zwenkende, buigende . krinkelende dijk, ofwel sterke dijk .
waar lag precies de plaats genaamd << Zwanke Dam >> . vanwaar << Hof ten Zwanken Damme » . In onze streek is een dam
tneestal niet een polderdijk maar de dijk van een waterloop
Damme op de Reie, Pylysersdam op bet Oude Zwin, Zwankendamme op de Lisseweegse Watergank . Anderhalve kilometer beneden Lissewege loopt de Zandscheereweg ( Biek .
1954, 101) over de Lisseweegse watergang . Daar bestond van
oudsher een brug en een sas of sluis : << Den Lisseweegschen
watergang ook onder benaming van Noord-Vaert . . . met bet
sas to Zwankendamme en de houtten draeybrug aldaer . . . » ( ' ) .
Waarom juist een sluis op deze plaats ? Verder was er nog een
sabot onder de Evendijk, ter plaatse waar de jongere Isabellavaart in de Lisseweegse watergang liep . Wij vermoeden dat
de Evendijk niet de oudste dijk van deze streek is . Versrheidene feiten wijzen erop dat de inpoldering van de Hevene
(bet moerassig gebied ten Z . van de Hevenedi jk - Evendijk )
stapsgewijze geschied is. Jammer genoeg is de historische
topografie van deze streek nog heel slecht gekend . Het materiaal wacht nog steeds op bewerking . Wij vermoeden dat er
een oudere, landwaarts buigende dijk liep van de Dulle W eg
(ook een voormalige dijk ! ) to Uitkerke naar Heist . De Zand
scheereweg zou dan een overblijfsel van deze dijk zijn . Het
is dan ook klaar dat er een sluis lag ter plaatse waar de
Lisseweegse watergang door deze dijk liep . Deze plaats was
Zwankendamme. De dam is bier waarschijnlijk de dijk van
de Lisseweegse watergang . Moeten we begrij pen << buigende,
afbuigende dijk » ? Op deze plaats immers buigt de watergang lichtj es naar rechts of . Wat er ook van zijn moge, we
kunnen kiezen tussen de twee bovenvermelde mogelijkheden .
De studie van de voormalige plaatselijke toestanden is niet

( 1 ) J . Drubbele . Beschryving der Vereenigde Wateringen van
Eyensluis en Groot-Reygarsvliet . Brugge, 1839 .
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ver genoeg gevorderd om met zekerheid tussen beide mogelijkheden to kiezen.
Merken wij op dat de oudste hoeven van de streek achter
deze hypothetische dijk liggen : de Zandscheere, Beukemare,
Zwankendamme, Wulf sberge, Schoonhove, Gaarlem .
OLIEVLIET. Dit is naam van de benedenloop van de Lisseweegse Watergang beneden Zwankendamme : Noordvaart of
Olievliet. - Olivliet (1555, Kerkligger Lissewege, Kerkarchief ), Olievliet (1839, Beschryving . . . Drubbele ) e .a . Oudere
vormen : Ollevliet, Nollevliet (zie De Flou) . We schreven
hier reeds (Biek . 1954, 49) dat lit olievliet een volksetymologische vervorming is van holevliet of hollevliet .
Ook in Noord-Nederland ontmoet men hole-, holle- en holienamen ( 2 ) . Hol betekent « laagliggend, moerassig >> .
Men weet dat de Lisseweegse Watergang behoort tot het
grote stelsel der gegraven waterlopen die zich waaiervormig
ten Noorden van Brugge uitspreiden en dienden en om de
grote, nieuw ingedijkte polders (Eiensluis, Groot-Reigarsvliet)
of to wateren en voor de scheepvaart : het Oude Zwin, Rontsaartsader, de Heenvoorde (Eivoorde), de Lisseweegse Watergang . Deze waterlopen waren gedeeltelijk gegraven, of beter
gezegd : het zuidelijk gegraven gedeelte mondde uit in natuurlijke geulen of kreken : het Oude Zwin in de Reigersvliet, de
Lisseweegse Watergang in de Hole- o f Hollevliet : de Reigersvliet vanaf de Kalveketedijk-Bloedlozendijk, de Holevliet vanaf
de Zandscheereweg (-dijk ?) .
KEMELADER . Waterloop tussen Lissewege en Heist . Deze
naam heeft ons reeds heel wat hoofdbreken bezorgd (Biek .
1954, 101) . « Kernel of Moer Ader >> lezen we in 1839 (kaart
Drubbele) . Het lijdt geen twijfel dat we hier met een volksetymologische vervorming van een oudere naam to doen
hebben . Maar van welke naam ? Wie ziet klaar in lit duister
geval ?
SCHAAPBRAKE . Dit is de naam van een oude hof stele in het
52ste begin van Eiensluis ten zuiden van de Evendijk in de
voormahge Hevene .
Een brake kan zijn : een braakliggend land (een land dat
eerst als weiland gebruikt wordt en daarna gebroken, geploegd
wordt) of een moerassig gebied dat aan het inbreken van de
zee (dijkbraak) to wijten is . In onderhavig geval geldt ongetwijfeld de laatste verklaring . Het moet niet noodzakelijk een
dijkbraak geweest zijn . In 't algemeen een doorbraak of
( 2 ) M. Schonfeld . Nederlandse Waternamen, Brussel 1955, blz . 269.
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inbraak van de zee, en vandaar een door de zee overstroomd
gebied, een schorre . Schaapbrake betekent hier dus ofwel
lage, moerassige weilanden, waarvan het bestaan to wijten
is aan een doorbraak van de zee door de Evendijk, ofwel een
schorre, daterend van voor het opwerpen van deze dijk .
Er zijn nog andere Schaapbraken in de streek . De Flou
vermeldt er een to D'udzele (de Jigging ervan hebben we nog
niet onderzocht) . De oude ommelopers vermelden ook een
schaapbrake of schaapsbrake to Westkapelle in het lad e begin
van Groot-Reigarsvliet, hetzelf de begin waar we ook het Hof
van Kalvekete aantref f en, en een schaapbrake in Baespolder
275 ce begin van Greveninge-Watering) .
J . DE LANGHE

ZANTEKOORN

Half geleerdheid . - Zo sprak een gewezen notarisklerk
latijn een halve eeuw geleden)

(een jaar

Dat is een serieuze man . Hij is stagionair bij een advokaat in
Roeselare . Zijn broer 'n is maar een wiestergaai, met een aardige
mentualiteit, een sansisou, gauw .
Ze komen morgen naar mijnent voor de verkoop van eens huffs om
de modualiteiten vaste to leggen . > - Kortemark.

Bed utst. - 'k Weet het wel, 'k en ben in dagen niet gesehoren,
maar zie 'k er waarlijk zo bedutst en zo scharminkelachtig uit ? - -Sint-Joris aan den Yzer.
T ekentaal. - Teken van ruzie met gebuur dat is den borstel ommegekeerd in d'hage gestampt met den dwell daar boven geleid .
Brugge
St .-Pieters .
Lasterend wi jf . - - << Geheel heur leven lang he'n we dat den bek
opengehouden, maar deur heur wroede muffle heeft z'elkendeen in nesten
g'holpen, en verscheen getrokken, moet je zeggen. >> - Werken .
Mijnheer V erbeke .

Gehoord to Aartrijke

Mijnheer Verbeke, de zundag lijk in de weke,
en dat drinken en schinken mijn ambacht ware,
'k en werke van heel mijn leven geen steke .

V oorteken . - - Als de hoogdag naast, begint 't zotte to rijzen . --Aartrijke.
G . P . B.

Brief. - Een << brief >> is een banknoot van 1000 frank . << 'k Wil er
nog een brief bij doen . --- Dat heeft mij nen brief gekost . - Als ge
daaraan meedoet zijt ge seffens aan nen brief . - lien brieven effen
(op de veemarkt) >> . Brugge .
W . B.
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MENGELVlAREN

UIT DE LEERSCHOOL DER SPADE

Van de hand van Prof . Dr. De Laet, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit to Gent, verscheen een belangrijk boek over de metoden
en problemen van bet oudheidkundig bodemonderzoek .
De archeologie of oudheidkunde is bet onderzoek van de menselijke bedrijvigheid aan de hand van materiaal door de mens geschapen of van sporen van zijn aktie . Deze wetenschap verschilt
dus van de geschiedenis, die zich hoofdzakelijk op geschreven bronnen baseert. Het bier behandelde werk beperkt zich tot bet oudheidkundig bodemonderzoek dat bet archeologisch materiaal, dat in de
grond bewaard is, aan bet licht brengt en bestudeert . Voor een
archeoloog is de bodem wat bet archief is voor de historicus .
Schr . behandelt hoofdzakelijk onze streken, vanaf de voorgeschiedenis tot de Merovingische tijd. We vinden bet wel jammer
dat er aan bet bodemonderzoek van de Middeleeuwen geen aandacbt
besteed werd, bijzonderlijk omdat bet onderzoek van kerken, burchten, aardewerk, e .a. tijdens de laatste jaren zeer belangrijke resultaten
heeft opgeleverd, die de traditionele voorstelling van zaken gevoelig
gewijzigd hebben .
Er zijn verschillende aanduidingen die er op wijzen dat een
bepaald terrein een opgraving waard is, maar bet toeval zal toch
immer een grote rol spelen, hetzij dit geschiedt door de natuurelementen (o .a . de zee), hetzij door de menselijke bedrijvigheid
(graven van kanalen, zandgroeven) . Sours zijn er aanduidingen aan
bet oppervlak (plantengroei, onef f enbeden) die met behulp van de
luchtfotografie duidelijk waarneembaar worden . (Een mooi voorbeeld
hiervan is de cirkelvormige plattegrond to Assebroek ; J3iekorf, LVI,
1955, 205-209) . Ook de bodemkartering, de toponymie en de folklore
kunnen interessante gegevens verschaff en . Voor de Middeleeuwse
objekten willen we er op wijzen dat teksten en oude afbeeldingen
bet lokaliseren van verdwenen gebouwen veel vergemakkelijken ;
voor bet kerkenonderzoek is bet belangrijk to weten dat ze meestal
op dezelfde plaats herbouwd werden .
Een opgraving is een delikaat werk, omdat bet onderzoek in veel
gevallen maar eens kan geschieden en dus alle waarborgen moet
bieden dat alle mogelijke gegevens verzameld worden . Ben archeoloog vindt niet enkel voorwerpen en funderingen in de bodem,
maar ook sporen van vergane zaken (bout, geraamten) of van
uitgebroken muren . In verband met bet bewaren van archeologische
dokumenten zegt schr. o.m. « Hoe vaak moeten de blootgelegde
fundamenten en mines, eens bet onderzoek voorbij is, weer met
aarde opgevuld worden ? Het zou nochtans heel interessant zijn
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moesten zij, zoals in Italii bet geval is, open kunnen blijven liggen . >>
(blz . 61) We brengen bier de Brugse S . Donaaskerk in herinnering .
Tijdens de opgraving words alles zorgvuldig opgetekend, opgemeten en gef otograf eerd, waarna bet materiaal bestudeerd words .
De datering van bet gevondene vormt no altijd een groot probleem
das men met verschillende kriteria tract op to lossen . Daar is
vooreerst de vorm of bet architekturaal plan das door vergelijking
reeds een bouvast kan geven ; ook de Jigging, alleen of met andere
voorwerpen, in een bepaalde grondlaag kan reeds veel leren . De
geologie is eveneens een hulpmiddel, b .v, in de kuststreek waar
de Duinkerke-kleiafzettingen aanwijzingen kunnen geven . In de
laatste jaren hebben de dendrokronologie (bepaalde opeenvolgingen
van jaarringen in bet bout) en de C14 metode (radioaktieve koolstof) reeds belangrijke resultaten bereikt. Voor historische tijden
zijn teksten, opschriften, munten natuurlijk van grote waarde .
De publikatie van bet verslag moet de opgraving afsluiten,
anders goat weer een dokument uit bet bodemarchief verloren .
Het is nochtans niet enkel daaraan to wijten das veel opgegraven
archeologisch materiaal onbruikbaar is ; onvolledige verslagen, verouderde metodes, slechte bewaring in muses en vervalsing zijn
evenzovele oorzaken . Niettegenstaande deze tekorten blijft bet
bodemonderzoek een gewichtige bron van inlichtingen, niet enkel
over de materiele beschaving, moor ook voor de kennis van de
algemene menselijke kultuur (klimaat, fauna, flora, voeding, bevolking, handel, godsdienst, volksverhuizingen) in tijden das andere
bronnen grotendeels ontbreken .
Zo maakt Prof. De Laet bet publiek vertrouwd met de vele
problemen die met opgravingen verband houden ; de leesbaarheid
van bet werk words nag verhoogd door de vele voorbeelden uit
de dagelijkse praktijk van archeologen .
-- SIGF'RIED J. DE LAST . Archeologie en boar problemen. Standaardboekhandel, Antwerpen, Amsterdam, 1957 . In-8, 168 blz. 3 fig . 21 afb .
Prijs 150 F .
Luc DEVLIEGHER,
Asp. N .F.W.O .

VIER STAKEN EN ACHT PROCHIEN

De Acht Parochien zonder bun K branken ende spleten >> worden
in oude oorkonden somtijds de V ier Staken genoemd. Zo words
er geschreven, een oorspronkelijk citaat met deze benaming heb ik
tot nu toe nergens ontmoet. Wanneer verschijnt deze benaming
in de oorkonden ? En vanwaar die naam ?
De Acht Parochi~ n waren de meest bekende groepering van
parochien in bet oude Vlaanderen ; deze groep of generaliteit
bestond uit Elverdinge, Vlamertinge, Watou, Noordschote, Zuidschote, Reningelst, Loker en Woesten . De oudste vermelding van
de Acht Parochien komt voor in een oorkonde van Lodewijk van
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Male uit 1372, de territoriale groepering moet in elk geval veel
ouder zijn. Het archief van de Acht Prochien is bewaard op het
Rijksarchief to Brugee .
Andere groeperingen van parochien waren
de V iJ'f Prochien : Diksmuide, Woumen, Merkem, Beerst en
een vil' fde, wie kept de vil' f de ?
de Negen Prochien waaruit, in de 15e eeuw, Isendijke-Ambacht
bestond (gelegen in Zeeuws-Vlaanderen en in de overstromingen
grotendeels verloren gegaan) ;
de Elf Prochien in Cassel-Ambacht, die ook reeds in de 14'~ eeuw
bestonden ; deze « vierschaere >> omvatte : de Sint-Niklaas en
0.-L .-Vrouwparochien (Quaestraete) to Cassel, Oxelaere, Terdeghem, Arneke, Hardif ors, Oudezeele, Zermezeele, Noordpeene,
Zuidpeene, Wemaers-Cappel ;
de Dertien Prochien : deze vormden een Roede van de Kasselrij
Kortrijk ; zij omvatten : Dottenijs, Kooigem, Spiere, Moeskroen,
Herseeuw, Luingne, Rekkem, Lauwe, Aalbeke, Rollegem, Bellegem,
Marke en een deel van Kortrijk-Buiten . Deze groepering words reeds
genoemd in een oorkonde uit 1349 (Cartulaire Louis de Male 1105) .
Wie zorgt voor aanvulling van deze lijst, die zeker moet onvolle ig ziln ?
C. B.
HOE OUD IS << BRUGGELING >> ?

Deze vraag werd gesteld in Biekorf 1957, 192, met verwijzing
naar de franse vorm brugelins die in 1515 in een werk van de
of ficiele geschiedschrijver van koning (de latere Keizer) Karel
voorkomt . Deze auteur, Remy du Puys, is niet de eerste die de
inwoners van Brugge brugelins noemt . Hij zet eenvoudig een traditie
voort van zijn voorganger, de Bourgondische historiograaf Jean
Molinet . Bij het doorlopen van de Chroniques van deze laatste (ed.
Doutrepont-Jodogne, 3 dln . ; Brussel 1935-37) ontmoet ik de
volgende benamingen voor de inwoners van Brugee

1, ceulx d e Bruges : vertaling van « die van Brugghe >>, de gewone
benaming in dietse oorkonden en kronieken ;
2 . Brugelois : eenmaal in 1477, een andermaal in 1485 .
3.
4.
5.

Brughelins : viermaal in 1488 .
Bruglins : eenmaal in 1488 .
Brugelins : vijftigmaal in de jaren

1488-1492.

De benaming komt vooral in 1488 overvloedig voor in het verhaal
van de << sedition des Brugelins » tegen Maximiliaan van Oostenrijk .
Opmerkelijk is das de vormen Brughelins, Bruglins, Brugelins eerst
in 1488, het jaar van de beruchte opstand, voorkomen. De Chroniques van Molinet bestrijken de jaren 1474 . 1506 en zijn gelijktijdig
geschreven.
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De vraag is flu of Brugelins reeds voorkomt bij Monstrelet, de
voorganger van Molinet als historiograaf van de hertogen . Dat heb
ik nog niet kunnen nagaan .
Feit is en blijft dat, bij mijn weten, de vorm bruggeling in geen
enkele vlaamse tekst uit die jaren gevonden werd. In den beginne
was de franse vorm brugelin . Een vlaamse vorm bruggelmg kan
maar veel later (in de 16e eeuw ?) opgekomen zijn .
Zou het gewettigd zijn to vermoeden dat fr . brugelin verbonden
is met de gebeurtenissen van 1488 en oorspronkelijk een ongunstige
klank had? Fen verder onderzoek zal dit misschien klaar trekken .
Blijft dan nog de ongewone uitgang -lin(g) die alleen in Bruggeling en Yperling voorkomt .
Hoe oud (of hoe jong) is << Yperling » dan wel ?
A. V.
VONDELING TE IZEGEM IN 1742

Alsoo op den seventhiensten Juny lestleden (1742) binnen
de prochie van Iseghem lancxt de Rousselaerstraete onder een linde
staende ten vooornomde straete t'eynde de dreeve gaende met
d'hofstede competerende aen sieur Judocus Vandeputte to vondelynghe is geleyt gheweest een cleen kint wesende een meysken
'tgonne ten selven daghe binnen dese prochiekercke ghedoopt ende
kersten gedaen is geworden ende wanof peter is geweest Frans
Joseph Badot ende meter Mary Dilcoi huysvrauwe van Jacques
van de Walle, die 't sevve genaemt hebben Prisca Domitilla Onderlinden, welcke worn. kint by ons hooghballiu, burghmeestre ende
schepenen ten selven daghe is bestelt geworden aen Pieter Alwyn
ten eynde van hem by 't sevve to onderhouden ten advenante van
seven ponden parisis ter maend . .
(Resolutieboek vande Prochie ende Prinsdomme van Yseghem,
Folio 33 en 34 .)
J. G.
DE KLOKKEN VAN . A.RD00IE

De wijding van de nieuwe klokken op 16 februari 1.1 . werd
geschiedkundig geillustreerd door een keurig uitgegeven brochure,
opgesteld door L. VAN ACKER : een naam die borg staat voor goed
historisch werk . Deze geschiedenis van de Ardooise klokken is een
kleine schets van de parochiegeschiedenis . Als toemaat komt een
bladzijde over het << luyden naer oude costuyme » : to Ardooie
molk men de klokken, elders, o .a . to Roeselare en to Rumbeke
werden ze getra pt. En wat men deed als er geen klokken waren ?
Misschien, zoals sours op andere plaatsen gebeurde, op een zwaren
koehoorn blazen . Wie weet daar nog meer over?
L. VAN ACKER . Plechtige klokkenwijding in St .-Martinuskerk
Ardooie . Uitgegeven met de steun van de N.V . Bank van Roeselare
en Westvlaanderen . 16 blz. (Te bekomen mits 10 F op P . C . rekening 1487 .17 L . Van Acker, Ardooie .)
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VRAAGWINKEL
V l eeshuits o p T illeghem

In de onderhandelingen op 11.24 december 1578 gevoerd tussen de
magistraat van Brugge en de kanunniken van Sint-Donaas is er sprake
van < het vleeschhuus staende ter heerlichede van Thilleghem >>. Wordt
dit vleeshuis afgeschaft, dan zal << in sulcken ghevalle oock ghesloten
worden tvleeschhuus vander prochie van St . Michiels, staende ten canuenyncxsche > . De vleeshouwers van beide plaatsen zou men desgevallend
een loch of twee de weke vleesch (laten) vercoopen binnen der
stede > . (A . C . De Schrevel. Recueil de documents 1577 .84, II p . 587) .
Wordt het vleeshuis van Tilleghem ook nog in andere documenten
genoemd ?
J. B.
Gistelse Hovelingen

De Brugge rederijker Eduard De Dene noemt, in zijn bekende
Langen Adieu van 1561, de Ghistelsche Hovelynghen . Cornelissen,
Volkshumor 2, 176, geeft deze vermelding op zonder enige commentaar. Moet hovelynghen verstaan worden als « hoveniers v ? Of is deze
benaming to stellen naast de Hovelingen van Kortrijk ? Dit was de
naam van een gilde van de wijk Overleie, « de ghulde vanden hovelingen > . De naam Hovelingen - in voile gebruik omstreeks 1550 - was
ontstaan uit het f eit dat de gildebroeders, de « ghesellen van Overleye >,
to Kortrijk jaarlijks in de H . Sacramentsprocessie het spel van den
hovekin speelden : een voorstelling van Christus in de Hof van Olijven .
Zoals de Apostelgilde van Oudenburg reeds in 1441 vertoonde (Biekorf 42, 1936, 114.117) .

Oudenburg en Gistel liggen niet ver van elkaar . . . En De Dene
heeft sours namen van rederijkersgilden als « properheden > van steden
en gemeenten in zijn Langen Adieu opgenomen . Voor Gistel zijn
echter, your zover ik weet, alleen de Crancbestiers als rederijkersgilde
bekend
C. B.
T heunis ghinc, T heunis quam

Een spreuk met << Antonius > die ik tot nu toe in geen woordenboeken heb ontmoet . De betekenis is onverrichterzake terugkeren . Zij
komt voor anno 1436 in de voortzetting van de Kroniek van Jan van
Dixmude (Corpus Chronicorum III 59) . Kent het franc sours geen
equivalent van deze spreuk ?
R. D.

Kraveelbuuse

Zo is de naam van een vaartuig, toebehorend aan Cornelis Kien,
burger van Oostende, dat in 1577 door Engelse zeeschuimers geplunderd
werd . Het had een lading tarwe en hout uit Oostland aan boord .
Kraveel is karveel, caravelle, hier echter in een zeldzame samenstelling .
Welk een court schip was zo'n << karveelbuis >> ?
D. x.
In omen blok en voor Biekorf
L.D . Voor het uitgestelde (niet verloren) Rodenbachartikel . 10 . - PMC . Steun voor de (toegenegen) Westkant .
100. - JMD. Consonantes perpetim . 50 . - RA. Met hart en
hand . 50.
Beste dank . - B .
Redactie en Beheer : A . VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge
Abonnementsprijs : 100 F.
Postrekening : 2335 .37
Drukkerij G .
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Minderbroedersstraat, 20, Brugge
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VICTOR HUMS ALS TAALPARTICULARIST
IN 1858
In de Standaerd van Vlaenderen, waarin de mengelingen
van allerlei aard een ruime plaats innamen, verscheen op
25 april 1857 de eerste van een reeks bijdragen onder de
titel : « Een Rooversbende in 't Vrybusch . l . Bakeland . >> .
Reeds na het zesde vervolg, op 7 mei, werd de reeks, zonder
das het verhaal een behoorlijk slot had, stopgezet . Het duurde
tot op 11 februari van het volgende jaar, vooraleer de schrijver,
die zijn bijdragen niet had ondertekend, opnieuw van zich
lies horen . Hij begon toen een « tweede legende >>, en zou
van dan of de reeks tot het einde voortzetten .
Die nieuwe reeks kende onmiddellijk een grote bijval bij .
het lezerspubliek. Blijkbaar vreesden schrijver en uitgever
een nadruk, want op 18 maart, toen bet einde van de < tweede
legende >> verscheen, ondertekende de schrijver de bijdrage
met de beginletters V . H . ( : Victor Huys) en plaatste de
uitgever een voetnoot, die luidde : « De geschiedenis den
eigendom zynde van den Standaerd van Vlaenderen, die ze
in een boekwerk gaet herdrukken, zoo is bet aen andere dagbladen verboden dezelve over to nemen >> . Niettegenstaande
die waarschuwing werd een uitgever to Zottegem gevonden,
die de reeds verschenen bijdragen enigszins omgewerkt en
aangevuld in boekvorm op de marks bracht . Intussen werkte
Victor Huys aan zijn verhaal voort, en nadat alle « legenden >>
in de Standaerd waren verschenen, bracht hij ze tot een
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boek samen, dat op 8 f ebruari 1860, zonder schrijversnaam
verscheen onder de titel : « Baekeland, of de Rooversbende
van 't Vrybusch . West-Vlaemsche Legenden >> .
Bij het samenbrengen van de bij dragen tot een boek had
V. Hut's de tekst aan een grondige herziening onderworpen .
Doch, met uitzondering van de eerste bijdrage, die door
nieuwe f eiten aangevuld en praktisch geheel herschreven wend,
beperkte zich de herziening tot de stijl en de taal . Met grote
zorg heeft de schrijver inderdaad bladzijde voor bladzijde
herlezen en verbeterd, de taal gekuist, bijzonderheden beter
uitgedrukt of schilderachtiger beschreven . Het was hem bij
de herziening blijkbaar to doen om de gepaste taal voor zijn
« legenden >> to vinden, en dat hij, naar zijn smack, daarin
in gelukt was, blijkt uit het f eit dat hij zijn tekst in de
volgende uitgaven niet meer heef t herwerkt . Zelf s waar hij
in zijn eerste uitgave schreef : « Ik herinner my geheel wel,
zelf s over niet meer dan vyf tien tot twintig jaren, dat een
mensch, na 't Vrybusch gedweerst to hebben, to lande aenzien
wierd als een held >> (p . 7), blijf t dat nog in de vijf de en
laatste uitgave die door V . Hut's in 1905, dus 40 jaren na
de eerste uitgave bezorgd werd : « Ik herinner mij geheel
we!, zelfs over niet meer dan vijf tien tot twintig jaren,
dat een mensch, na 't Vribusch gedweerst to hebben, to
lande aanzien wierd als een held >> (p. 19) .
De zorg, die V . Hut's aan taal en stijl van zijn definitieve
tekst heef t besteed, beantwoordt aan de vaste overtuiging dat
de bijval van zijn werk minder aan de inhoud dan aan de
taal van bet verhaal was to wijten . Geen duidelijker bewijs
dan zijn eigen getuigenis .
In de Standaerd van Vlaenderen van 3 juni 1858 sch~eef
hij in een met V .H . ondergetekende bijdrage
Het schynt dat de legenden van Bakeland uitnemende geern
gelezen worden, byzonderlyk in Oost- en Westvlaenderen ; to beter,
zy zyn er vooren geschreven .
Maer, geeerde lezer, waerom is bet dat anderen zoo vele smaek
vinden in dat mengelwerkje . . . Kwestie zou 't gy zelve kunnen
zeggen ?
Het verhael mag belangryk zyn en schoon om lezen voor die
tyd heeft ; aenveerd . . . Bakeland mag een vent zyn door u gekend,
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of waervan gy menigmael hooren spreken hebt zonder to peizen das
by zulke dingen gedaen had ; nog wel - gy mogt zeggen das
de menschen geern lezen van moorden en dieveryen, byzonderlyk
als 't in hunne streke gebeurd is ; gy kunt gelyk hebben . . . Daer
nogtans en houdt het niet vast ; en indien uwe genegenheid valt op
de bovengemelde legenden, zyt er zeker van, 't is byzonderlyk
om das zy geschreven zyn in uwe tale, uwe eigene tale ; die tale
die nog zoo wel gesproken is, maer zoo weinig geschreven, en
waarmee alles, van de eenvoudigste proza, tot de deftigste poezy,
kan gemaekt worden . Gy hebt ze niet vergeten, maer to weinig
gezien ; uwe ooren zyn to styf naer Fransche wendingen gedraeic,
maer goed gebleven nogtans ; das maekt das by, by 't lezen van
ander vlaemsch, schier onvrywillig zegt : ziet ! das is juiste vlaemsch
gelyk wy spreeken !
Is het de waerheid niet ? Ten minsten bet is myn gedacht, en
ik houdt er aen .
Men kan wel niet duidelijker de overtuiging uitspreken
das de hoofdrol in het verhaal aan de taal toekomt .
Het belang van het stuk van Victor Huys in 1858 ligt
echter niet zozeer in het overwegende belang das de schrijver
aan de taalvorm toekent, dan wel in het f eit das hij onder
de taal, « uwe eigene tale >> zoals hij zegt, bet Westvlaams
bedoelt . Daarover is alle twijf el uitgesloten, zoals blijkt uit
was onmiddellijk op het voorgaande volgt .
« Misschien, gaat V . Huys voort, gy, die was geleerd zyt, hebt
zelve nog gezeid, by 't lezen van eenen vlaemschen boek : Is das
flu een tale ! waerlyk, bet begins al niets meer to gelyken : noch
zin noch woorden ! bet komt er al in das aerdig is, men zoekt
de vreemde woorden uit, en onze schoone eigene tael, die geheele
dagen op onze lippen is, veracht men als ongebruikelyk ? - Gy
hadt gelyk : Dat is sedert lange de mode geworden gelyk vele
andere dingen ; en die soorte van tale zou men haest nieuwmode
vlaemsch mogen noemen . Men weerdt zich om anders to schryven
dan men spreekt ; men zoekt en herzoekt om ongehoorde wendingen uit to vinden en men peist das bet schoon is . 't Is
belachelyk . . >>
In die echte geloof sbelijdenis van Westvlaams taalparticularisme is vooral merkwaardig das zij verscheen nog
voor de Dichtoe f eningen van G. Gezelle met de beroemde
« Verantwoordinge », Het stuk van V . Huys is immers van
3 juni, de Dichtoe f eningen verschenen na 7 augustus. 0p
het ogenblik waarop het stuk in de Standaerd verscheen, was
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V . Hut's leraar van « Fransche en Viaamsche Talen en van
zangkunst >> aan bet Klein Seminarie to Roeselare, en dus
collega van Gezelle . Is bet aan de invloed van de grote
dichter dat hij zijn westvlaams taalparticularisme to darken
heeft ? De vraag kan gesteld worden . In ieder geval zijn de
opvattingen van V. Hugo niet helemaal die van Gezelle .
Voor die laatste is bet Westvlaams de taal van de oude
letterkundige voortbrengsels, en staat bet vast « dat de volkstaal, die, bij ors toch, zoo nabij de oude taal gebleven is,
in eeniger mate, mag en moet gebruikt worden >> . Gezelle
ziet dan reeds bet Westvlaams in historisch perspektief en
zal later niet aarzelen om verouderde woorden terug in bet
lever to roepen .
Bij V . Hut's ontbreekt dat historisch perspektief geheel
hem is bet alleen to doer om de volkstaal, of liever nog
om de spreektaal, om « die tale die nog zoo wel gesproken
is, maer zoo weinig geschreven >> . Beiden ecbter, zowel
Gezelle als Hut's, staan blijkbaar afwijzend tegen wat men
weleens de boekentaal beef t gebeten, en hebben aldus de weg
gebaand voor bet taalparticularisme . Vooral, in dat laatste
opzicht, verdiende de korte bijdrage van V . Hut's die verloren order de titel : «Jets over Bakeland >>, aan de aandacbt
ontsnapt is, nu honderd jaar later, in herinnering gebracht
to worden .
Ee. I . STRUBBE .

ZANTEKOORN

Ze zou'n bun yolk opvullen met water en kaf . (Het is daar
slecht van de kost .)
Hij is zo dikke gedronken dat hij op 't kalven staat . (Lachend
gezegd van een brouwersknecht .)
Kaarten en kannen maker arme manner . (Gezegd van bet kaarten
in de herbergen.)
De leden van de fanfare en d'ermenie (harmonie) trekken bloednuchter - of blieknuchter naar 't festival, en ze keren gelatin weer
naar huffs . En de thuisblijvers rijmen : Festjeval - vestjevul . Of
ook wat grover : Feestjeval - beestjeval .
Een << arme vint >> : zo noemt men in de volksbuurt ook een
krottepak (pak cichorei) .
St .-Kruis.
M. C .
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HET VERKEERSWEZEN IN VLAANDEREN
IN DE ZEVENTIENDE EEUW
Naar aanleiding van mijn bijdrage over het dagboek van de familie
van Nieumunster - van Crombrugghe (Biekorf 1957) werd mij
gevraagd hoe de mensen reisden in de 17e eeuw .
In de 17e eeuw, tot rond 1700, waren al de grote wegen, buiten
de steden, aardewegen . De aanpalende eigenaars waren verplicht ieder
jaar na de winter, de gaten in de wegen op to vullen, wat meestal
gebeurde met bundels rijshout of met f asseel .
De onderscheidene ordonnantien over de wegen uitgevaardigd
in de 16e eeuw, geven ons een beeld van de toestand der grote
wegen .
De ordonnantie van 1 maart 1 505 bepaalt dat de K quade gaten
in de herstraten ende andere ghemeene weghen » moeten opgevuld
worden door de aanpalende eigenaars . Waar deze eigenaars onbemiddeld zijn, moet de parochie het in hun plaats doen . Aan beide
zijden van de weg moeten grachten van 5 voet of 1,37 m diep
gegraven worden om het water of to leiden . De grond die uit
deze grachten voorkomt zal op het midden van de weg geworpen
worden en geef fend . De hoogten en de K bermen >> in de weg
zullen worden afgevoerd, en de grond die ervan voorkomt moet
vervoerd worden in de (( nederynghen » om de weg aldaar op to
hogen . Ook de bruggen moeten vermaakt worden, alsook de
cauchien ende passagen >> . Dit waren korte eindjes steenweg, enkele
meter lang, aan de oprij van de bruggen en aan belangrijke straatkruisingen .
De ordonnantie van 18 mei 1536 herhaalt dezelfde voorschriften,
maar voegt eraan toe dat de bruggen die liggen over belangrijke
waterlopen, en die in de winter volledig onder water staan, moeten
voorzien worden van K goede steercke leenen, baillen ofte teeckenen >>,
opdat men zou moeen zonder gevaar erover rijden wanneer ze
volledig bedekt zijn door overstroming.
Een latere ordonnantie van 15 juni 1555 herhaalt al de voorgaande bepalingen en beveelt de waterlopen die Tangs de wegen
gelegen zijn, met staken of to zetten, om to beletten dat de voerlieden, bij overstroming, erin zouden rijden ( 1 )
De ordonnantie van 6 maart 1610 geeft in haar voorrede een
beeld van de toestand der grote wegen in de beroerde jaren van
de Tachtigjarige oorlog . Het onderhoud ervan was zo verwaarloosd,
dat men in de winter drie of vier paarden aan een wagen moest
spannen, waar twee zouden volstaan bij voldoende onderhoud van
de weg .
(1) Plakkaten van Vlaanderen . Deel I, Gent, 1639, p. 423, 431, 436.

70 -Hoewel al de grote wegen, buiten de steden, aardewegen waren,
lezen we in een ordonnantie over verzekering van 20 januari 1570
<< De voituren worden gepresumeerd to avanceren dry mylen op
twee uren >> ( 2) .
Deze betrekkelijke snelheid kon bereikt worden omdat al de
wagens een gelijke asbreedte hadden en de wagens dus liepen in
de karresporen . Slechts bij kruising met een antler voertuig moest
van bet wagenspoor afgeweken worden . Deze aardewegen geleken
dus enigszins op de eerste spoorwegen, waarvan de wagens voorzien
waren van gewone wielen die liepen in ijzeren sporen . Deze hadden
een U-vorm. Vandaar de naam spoorweg . De eerste spoorwegen
heette men in bet franc << chemin de fer a ornieres > (<< orniere > _
een wagenspoor, gegroefde rail) .
Over de breedte van de wagensporen bestaan enkele interessante
gegevens . Nadat ons land in 1714 bij Oostenrijk was gevoegd,
ondernamen afgevaardigden van de Staten van Vlaanderen een refs
naar Wenen om aldaar to onderhandelen over de nieuwe grens die
zou getrokken worden tussen bet graafschap Vlaanderen en 2eeuwsVlaanderen . Een van de Brugse afgevaardigden heeft zijn reisherinneringen opgeschreven . De Brugse afgevaardigden waren op
15 januari uit Brugge vertrokken . Vanaf Borgworm waren zij op
bet gebied van bet Prinsbisdom Luik, waar de wagensporen breder
waren dan in de Nederlanden . Op 19 januari deden zij de weg
Borgworm-Luik : << Maer bier begonsten wy miserabelick to martelen
om dat den slagh van de wagens seer diep lagers ende alf vervrosen, en veel wyder liepen als onsen wagers, coo dat de wielen
by naer gedurigh stroopten en gesloten waren en in peryckel van
breken > (3 ) .
Over bet middeleeuws verkeer Tangs de wegen van bet sticht
Utrecht schrijft S . 1Vluller Fzn . : << Maar dat verkeer was dan ook
uiterst gebrekkig . . . Alleen dan was zulk een weg to gebruiken voor
bet verkeer, wanneer de onderstellen van alle wagens en karren even
breed waren en pasten in bet spoor . . . De geheele zestiende eeuw
door had zich dus to Utrecht, zeker bet ongeloof lijk schijnende f eit
nog voorgedaan, dat de goederen-zendingen, die to land naar Holland gingen of uit Holland kwamen, bongre malgre aan de grens
moesten worden overgeladen op een Hollandschen of een Utrechtschen wagers, welks raderen pasten in bet vreemde spoor. >> Eindelijk,
in 1591 wend in bet sticht Utrecht bet Hollandse wagenspoor ingevoerd, zodat de Utrechtse wagens in bet graafschap Holland konden
rijden, en de Hollandse in bet Sticht ( 4 ) .
Ook dit geval bestaat nog bij de Europese spoorwegen, waar
Rusland en Spanje een breder spoor hebben dan de landen van
(2) Idem, Deel II . Gent, 1629, p . 338, 418.
(3) In partikulier bezit, f' 63 .
(4) Schetsen uit de Middeleeuwen . Nieuwe bundel. Amsterdam,
1914, pp . 409-410.

West-Europa (1,44 m) ; hun spoorwagens kunnen in deze landen
dus niet doorrijden .
Op deze zeventiendeeuwse gross wegen bestonden wel diensten
met boden to paard en postdiensten met wagens voor het vervoer
van de briefwisseling en voor het officieel vervoer . Een ordonnantie van 4 november 1551 verbiedt aan de postmeesters postpaarden to geven aan personen die hem onbekend zijn (J) .
De rijke reizigers reisden met hun eigen rijtuig ofwel to paard,
en de armere mensen to voet . De diligenties werden bij ons eerst
in de 18t' eeuw ingericht, bij het aanleggen van de eerste grote
steenwegen ( 6) .
De bezetting van de stad Sluis door de Noordnederlandse troepen in 1604 sloot de toegang of van de Vlaamse gewesten naar
de zee Tangs het Zwin . De provincie Vlaanderen besloot een net
kanalen to graven waardoor Gent, Brugge en Veurne zouden
verbonden worden met de Vlaamse havens Oostende, Nieuwpoort
en Duinkerke .
Eerst werd de vaart Gent-Brugge gegraven, waarvan de werden
op 3 September
1613 een aanvang namen . In 1618 werd de vaart
doorgetrokken van Brugge tot Plassendale met verbinding tot
Oostende, en in 1638 werd de vaart Plassendale-Nieuwpoort-VeurneDuinkerke begonnen .
Op deze vaarten richtten de Staten van Vlaanderen veerdiensten
in voor het regelmatig vervoer van reizigers . Op 23 mei 1623
bestaat reeds een veerdienst Gent-Brugge, want op deze dag words
het uitbaten van deze dienst in aanbesteding gegeven . De aannemer

zou moeten leveren « twee bequame veerschuyten sulcx als zyn de
gone alreeds ghemaeckt by Jacques Nevejans, jeghenwoordigh provisionnel pachter >> .
De vervoerprijs tussen Brugge en Gent kostte 8 schellingen per
persoon ; kinderen onder de vier jaar betaalden de helft en de
leden van de bedelorden (farmers, Capucijnen en Minderbroeders),
evenals militairen in dienst, werden kosteloos vervoerd .
In beide richtingen vertrok 's morgens een barge getrokken door
twee paarden. De refs duurde acht uren . Onderweg, to Aalter,
werd van paarden veranderd . De barge had altijd voorrang ; de
andere schippers moesten de helft van het vaarwater vrijlaten en
hun masten strijken wanneer de barge naderde ( 7 ) .
De barge was de eerste inrichting voor gezamenlijk reizigersvervoer in onze gewesten .
J OS . D E SMET .
(5) Plakkaten van Vlaanderen, Deel I . p . 629 .
(6) Over de oudste steenwegen zie : L. Genicot. Histoire des routes
belges depuis 1704 . Brussel, 1948 . Collection Nationals, serie 8, n° 89 .
(7) E . Coppieters-Stockhove . Notes au sujet des anciennes barges
faisant le service entre Gand et Bruges, 1613-1839 . Bulletijn der
Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde to Gent . Deel XXX,
1922, pp . 43-44 . J . d'Udekem d'Acoz . Histoire de la barge de Gand
a Bruges. Gent, 1938, p . 19 .
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DOOPNAMEN TE BRUGGE IN 1957
Onze werkwijze bij het doopnaamonderzoek bleef voor 1957
ongewij zigd ( 1 ) . We beschikken in totaal over 1892 doopnamen, daarvan zijn 1007 jongensnamen en 885 meisjesnamen .
Het is omstreeks het totaal van de to Brugge geboren kinderen
gedurende dit lopende j aar, van een groot gedeelte zijn de
ouders niet in de stad woonachtig . Hierna vindt men de
lijsten van de voorkeurnamen en het algemeen overzicht .
Tien jaar geleden hielden we de bespreking van de doopnaamstatistiek hoofdzakelijk gericht op de algemene naamvoorkeur, omdat we dan voor het totaal onbekende stonden .
Dit geschiedt flu nog, vooral door groepering van alle bijvormen in eigen en vreemde taal van iedere zelf de naamvorm .
Door die werkwijze halen dit snort namen, die over een
heel regiment buitenlandse hulptroepen beschikken, steeds heel
gunstige plaatsen in de rangschikking .
Diet de tienj arensprong waarover we thans beschikken levert
het onderzoek van de enkelvoudige naamvorm een nog duidelijker inzicht in de heersende naamvoorkeur . Hierna volgen
een paar tabellen opgemaakt voor een dubbele tienjarensprong : ze vertonen een zo duidelij k of getekend beeld dat
hieruit reeds een hoofdkenmerk van de moderne naamvoorkeur kan afgeleid worden . Uit de 15 voorkeurnamen in
enkelvoudige vorm, in volgorde van gebruik gerangschikt,
valt de volgende vooRKEURWET to ontdekken
l . Een kleine reeks van stabiele namen verschijnen in
iedere tabel met lichte voorkeurwisselvalligheid .
2 . Een zeker aantal namen, met jarenlang topsucces sours.
vallen helemaal in de vergeethoek en verdwijnen zelfs
uit de tabel .
3 . Een ongeveer even groot aantal namen als in 2 zijn
plots in opgang en verdringen de nude bekenden, en
beconcurreren de stabiele topnamen.
Die voorkeurwet geldt zowel voor de j ongens- als voor
de meisjesnamen . In onze tabellen kan men die verschijnselen
duidelijk op de volgende namen vaststellen .
Jongensnamen :
1e

reeks : Jean, Marc, Johan, Luc, Eric, Paul .
Wills, Roger, Jacques, Roland, Freddy, Andre, Fernand,
Eddy, Rony .
Dirk,
Patrick, Jan, Philip, Rudy, Dany, Geert, Martin,
reeks :
Franks .

r reeks :
3N

(1) Doopnamen to Brugga (vanaf 1944-45 tot en met
Biekorf 1946-1950 passim ; 1956 in Biekorf 1957, 46-50 .

1949)

in
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TABEL VAN DE ENKELVOUDIGE NAAMVORM

1956

1947

1946

1957

JONGENSNAMEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jean
Eddy
Robert
Freddy
Roger
Jacques
Marc
Roland
Johan
Luc
Paul
Willy
Andre
Fernand
I Eric

27 Jean
18 Marc
17 Eric
16 Willy
16 Luc
15 Roger
15 Jacques
15 Roland
11 Paul
11 Dirk
11 Freddy
11 Johan
10 Eddy
10 Andre
9 Fernand

45 Johan
35 Patrick
31 Dirk
30 Marc
27 Jean
26 Luc
23 Paul
23 Jan
22 Eric
21 Franky
21 Philip
21 Rudy
20 Dany
15 Eddy
15 Rony

60
57
51
49
48
42
36
34
30
24
23
23
22
19
19

Dirk
Patrick
Marc
Johan
Luc
Jean
Dany
Geert
Jan
Philippe
Franky
Rudy
Martin
Eric
Paul

62
55
51
48
46
43
36
30
29
28
27
27
26
24
23

MEISJESNAMEN

11
2
3
4
5
6

8I
9
10
11
12
13
14
15

Marie
Christians
Monique
Annie
Rita
Anne
Nicole
Ginette
Liliane
Jeannine
Viviane
Arlette
Cecilia
Maria
Sonja

43
21
15
13
13
12
11
10
10

Marie
Christians
Monique
Anne
Annie
Rita
Nicole
Godelieve
Maria
Viviane
8 Anna
7 Christine
7 Jeannine
7 Cecile
7 I Ingrid

67
34
33
30
30
29
28
27
27
17
15
14
14
12
12

Martine
Marie
Anne
Carine
Marleen
Linda
Christine
Ingrid
Rita
Maria
Myriam
Marijke
Nadine
Dorine
Katrien

64
52
38
371
36
32
30
22I
19
18
18
17
15
14
14

Martine
Marie
Anne
Carine
Marleen
Linda
Christine
Rita
Hilde
Katrien
Marina
Caroline
Dorine
Ingrid
Francine

58
52
37
35
32
29
21
20
19
19
17
16
15
15
14
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Meis jesnamen
1 e reeks : Marie, Anne, Rita, Christine, Ingrid .
2e reeks : Ginette, Liliane, Arlette, Sonja . De vroegere topnamen
Christians, Monique, Annie, Nicole, en verder : Godelieve, Viviane, Anna, Jeannine, Cecile, Maria, Myriam,
Maryke, Nadine .
3e reeks : Martins, Carine, Marleen, Linda, Dorine, Katrien, Hilde,
Caroline, Marina, Francine . Die eerste vij f namen verschijnen als plotse topnamen en blijven in de tabel '56-'57
zeer stevig aan de leiding in de rangschikking .
De meis'esreeksen wekken enigszins de indruk dat er meer
namen ver ruikt worden, maar dit is slechts schij n, ook bij
de j ongensnamen is het verbruik niet minder groot . Belangwekkend bij dit onderzoek ware de peiling naar hetgeen we
zouden noemen de « ondoorgrondelijke redenen » van de
naamvoorkeur. Alles wijst er op dat bijna volledig met de
traditie werd gebroken : zowel in de richting traditionele
familie-voornamen (gebruik van de voornaam van vader,
grootvader of peter) als in de richting naamkeuze voorbehouden aan peter of meter . In beide richtingen zijn de
verschijnselen op de voorkeurlijsten waargenomen totaal
negatief .
Tot slot van dit onderzoek menen we dat slechts uit sen
(sociologisch-volkskundig) enkwest zou kunnen blijken op
welke gronden de huidige voorlief de steunt en om welke
redenen het huidige gamma van uitheemse star-namen als
doopnaam » wordt verkozen . Vooral in de meisjesreeksen
zouden we waarschijnlijk ontstellende invloeden van de film
en de starnaam moeten vaststellen .
DE VOORKEURNAMEN
A . Jongensnamen .
1 . JOHAN (161 en 16 %) komt onder de volgende vormen voor
Johan 48, Jean 43, Jan 29, Hans 16, Johnny 11, Joannes 1,
Johannes 1, Ivan 2, Yvan 10.
2 . DIRK 74, met de vormen : Dirk 62, Didier 6, Thierry 6.
3 . Patrick 55 .
4 . Marc 51 .
5 . Philippe 47, met de vormen Philippe 28, Filip 19 .
6 . Luc 46 .
7 . Franky 45, met de vormen : Franky 27, Frank 9, Frans 5,
Francois 3, Franklin 1 .
8 . Dany 43, met de vormen Dany 36 en Daniel 7.
9 . Geert 32, met de vormen : Geert 30 en Gerard 2 .
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10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .

Peter 28,
Rudy 27.
Paul 26,
Eric 24 .
Rony 19,
Eddy 18,

met de vormen : Peter 18, Pierre 6, Piet 3, Pieter 1 .
met de vormen Paul 23 en Pol 3 .
met de vormen Rony 18 en Ronald l .
met de vormen Eddy 16 en Eduard 2 .

B . Meisjesnamen .
1 . MARIE (98 en 11 %) komt onder de volgende vormen voor

Marie 52, Maria 11, Myriam 9, Marijke 8, Mia 6, Mieke 3,
Maijken 1, Ria 8.
2 . ANNE, 74 met de volgende vormen
Anne 37, Ann 13, Annie 9, Anna 5, Annemieke 5, Anny 2,
Annette 2, Anneke 1 .
3 . Martine 59, met de vormen Martine 58 en Martins 1 .
4 . Katrien 47, met de volgende vormen
Katrien 19, Kathleen 8, Cathleen 1, Catherine 7, Catharina 4, Katarina 4, Katelijne 2, Katelijn 1, Kaatje 1 .
5 . Carine 41, met de vormen Carine 35 en Caring 6 .
6 . Marleen 32 .
7 . Linda 29.
8 . Hilde 24, met de vormen Hilde 19, Hildegarde 4 en Hilda 1 .
9 . Christine 21 .
10 . Rita 20 .
11 . Marina 17 .
12 . Caroline 17, met de vormen Caroline 16 en Carolina 1 .
13 . Dorine 15 .
14 . Ingrid 15 .
15 . Erancine 14.
ALGEMEEN OVERZICHT
1 . Jongensnamen .

Adelain l, Alain 4, Albert 1, Alex 3, Aime 1, Andre 2, Andries l,
Antoine 1, Armand 2, Arnold 1 .
Bart 8, Ben 1, Benoit 1, Bernard 6, Boudewijn 2, Bruno 6 .
Camiel 1, Carlos 3, Christiaan 6, Christoffel 1, Claude 3 .
Daniel 7, Dany 36, Denis 2, Didier 6, Dirk 62, Dominico 1, Dries 2 .
Eddy 16, Edouard 2, Elie 1, Eric 24, Erwin 8, Etienne l .
Filip 19, Francois 3, Frank 9, Franklin 1, Franky 27, Frans 5, Freddy 9,
Frederik l.
Gabriel l, Geert 30, Georges 3, Gerard 2, Germain 1, Gilbert 3, Gino 5,
Ghislain l, Guido 7, Gustaaf 1, Guy 5.
Hans 16, Hendrik 5, Henk 2, Henri l, Herald 1, Herman I . Hubert 2.
Hugo 5 .
Ides 2, Ignace 3, Ivan 2 .
Jacky L Jacques 8, Jan 29, Jean 43, Joannes l, Johan 48, Johannes l,
Johnny 11, Joos 1, Joost 3, Joris 2, Jozef 7, Julien L
Karel 1, Koen 1, Koenraad 3, Kris l, Kristiaan 3 .
l eo L Leopold l, Lieven 1, Louis l, Luc 46, Ludo 3 .
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Macaire l, Marc 51, Marcel 2, Marinus l, Mario 1, Marnix 14, Martin 26, Michel 12 .
Nic 1, Nico 3, Noel 2 .
Odiel 1, Olivier 1 .
Patrick 55, Paul 23, Peter 18, Philippe 28, Pierre 6, Piet 3, Pieter 1,
Pol 3.
Rafael 5, Rene 3, Rik 9, Robert 6, Robin 1, Roger 4, Roland 3,
Ronald 1, Rony 18, Rudy 27.
Serge 2, Stanislas 2, Stefaan 6, Stephan 4 .
Theo 2, Thierry 6, Tom 2, Toon 1 .
Ulrick 1, Urbain 1 .
Walter 3, Werner 2, Wilfried 1, Willem 3, William 2, Willy 9, Wim 2 .
Xavier 2 .
Yvan 10, Yves 2.
2. Meisjesnamen .
Adelheid 1, Agnes 2, Aline 1, Andrea 1, Angela 1, Anita 1, Ann 13,
Anna 5, Anne 37, Anneke 1, Annemieke 5, Annette 2, Annie 9,
Anniek 4, Anny 2 .
Beatrijs 1, Beatrix 1, Belinda 1, Benedicte 2, Benita 1, Bernadette 1,
Berths 1, Bertina 1, Brigitte 8, Brunhilde 1 .
Caring 6, Carine 35, Carmen 1, Catherine 4, Catherine 7, Cathleen 4,
Caroline 16, Cecile 1, Chantal 5, Charlotte 1, Christa 9, Christel 4,
Christians 8, Christine 21, Claire 1, Claudine 7, Colette 3, Corry 1 .
Damienne 2, Danielle 5, Diane 4, Dina 3, Dolores 2, Dominique 11,
Dora l, Dorine 15, Dorothee 1 .
Edith 1, Elisabeth 1, Els 1, Elsje 1, Elsy 1, Emilienne 1, Emma 1,
Erika 1, Eveline 1 .
Fabienne 5, Francette 1, Francine 14, Francoise 4, Frederika 1,
Frieda 1,
Gabrielle 1, Geertrui 1, Genevieve 1, Georgette 1, Gerda 5, Gertrude 1,
Gilberte 1, Ginette 1, Godelieve 8, Gratienne 2, Greta 6, Grietje 1,
Glenn 1, Gwendoline 1, Gwenny 1 .
Helens l, Hilda 1, Hilde 19, Hildegarde 4, Henny 1, Hermine 1 .
Ilona 1, Ines 1, Ingrid 15, Isabelle 2 .
Jacqueline 1, Jeannine 1, Jenny 1, Joan l, Johanna 1, Josee 6,
Josiane 3, Josine 1 .
Kaatje 1, Karin 2, Karolina 1, Katarina 4, Katelijn 1, Katelijne 2,
Kathleen 8, Katrien 19, Ketty 1, Kristina 1, Kristin 2 .
Laura 1, Laurette 1, Lena 3, Lieve 4, Liliane 2, Lina 1, Linda 29,
Lisbet 1, Lucie 1, Lucrece 2, Ludwine 3, Ludwina l, Lutgarde 11,
Lutgardis 1 .
Madeleine 1, Magda 4, Maijken 1, Margareta 1, Marguerite 2, Maria 11,
Marianne 13, Marie 52, Mariette 1, Marijke 8, Marina 17, Marinka 1,
Marion 1, Marleen 32, Maroy 1, Martha 1, Martins 1, Martins 58,
Marylyn 6, Maryse 1, Maureen 1, Mazie 1, Meggy 1, Mia 6, Miarka l,
Michele 3, Michelins 2, Mieke 3, Mireille 1, Monique 10, Myriam 9 .
Nadia 1, Nadine 13, Nancy l, Nathalie l, Nelly 1, Nicole 13, Nina l,
Nora 2.
Olinda 2 .
Patricia 10, Paulette 1, Pauline 1, Pin 1 .
Regine 6, Renee 1, Ria 8, Rielle 1, Rika 1, Rita 20, Rose 7, Rosita 2 .
Sabine 5, Sibylla 1, Sonja 6, Sonia 1, Suzanne 3, Sylvie 1 .
Tania 1, Therese 3 .
Veerle 1, Vera 5, Veronique 7, Victoire 1, Viviane 7 .
H, STALPAERT .
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MOLENS EN MOLENAARS TE OEKENE
I . DE PENEMOLEN EN DE STEVERLINCKS
De Penemolen was de oudste van de twee molens die in het
laatste kwartaal van de vorige eeuw nog to Oekene stonden . Hij
moet reeds gedraaid hebben omstreeks 1600 .
In de Flandria Illustrate van Sanderus vindt men een kaart
(1641-44) waarop, voor onze gemeente, een enkele molen is aangeduid, onder de benaming << de Ouckenemolen >> . Op een andere
kaart : << Nova exacta Tabula Geografica Salae et Castellaniae
Yprensis > uit 1641 leest men ook << de Ouckenemolen >> .
Zou er in die tijd to Oekene slechts een molen geweest zijn ?
Op beide kaarten ken men heel juist de Jigging van die molen
vaststellen . Hij stond op Zuid-Oekene, ongeveer 100 m west van
de huidige steenweg en Tangs de noordzijde van de Penemolenstraat . Het molenhuis staat er heden nog en is thans bewoond door
de We Henri Dufoort . Voor de oorlog 1914-18 was het de herberg
<< De Ondank >> .
Die molen droeg seders onheugelijke tijden ook de naam van
de Penemolen . Vandaar ook komt de naam van Penemolenstraat
en de herberg << Het Molentje > of << De Penemolen >> ; seders
enkele jaren is het geen herberg meer .
Wie waren de vroegste eigenaars van die molen ?
In de feodale tijd was de Graaf van Rumbeke ook Heer van
Oekene. Was de Ouckenemolen de << banmolen > van de Heerlijkheid ?
Halfwege de 18`' eeuw behoorde de Penemolen aan de familie
Mulle van Rollegem-Kapelle en waarschijnlijk ook voor een deel
aan Boudewijn Demeulenaere, raadspensionaris to Roeselare ; Pieter
Joseph Mulle zou slechts de % van de Penemolen bezet hebben,
<< deze drie delen van vijfve gemeene ende onverdeelt met Jo'
Boudewijn Demeulenaere raedtpensionnaris ende griffier to Rousselare >>. ( 1 )
Volgens de << Index van de prochie van Ouckene > waren
gebruikers-belastingsschuldigen
Anno 1718 - Anthone STEVERLINCK aenveert van Carel
Tanghe, meulenaere peenemolen, de meulewal, erve en bedrijfsmolen ;
Anno 1735 wijst op Anthone en Jacobus Steverlinck, Anthone
Steverlinck aenveert van Mijnheere van Oosthove ;
Anno 1779 aenveert Balthazar Steverlinck . >>
Deze laatste maakte de Penemolen over aan Jacobus Verlinde .
In de boeken uit de France tijd lezen we : << 22 messidor an neuf
(1) Rijksarchief Brugge . Schepenarchief Yper, boek 295, f . 72 .
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(11 juli 1801), Balthazar Steverlinck, meunier a Ouckene, % d'un
moulin a Verlynde Jacques, fond cur lequel est situe le moulin,
section B N° 613 a 616 (moulin, maison, terre) >> . Jacobus Verlinde
overleed to Oekene 28-1 .1855 .
De molen, die zeer vervallen was, is overgegaan aan Francis,
Joannes en Bruno Valcke, die hem lieten afbreken in 1884.
Joannes Valcke had reeds in 1857 de toelating gevraagd om
een cichoreiast to mogen oprichten . Francis Valcke bouwde aan de
oostkant van de steenweg een << stoom-olie- en koekmolen >> . Heden
is het een vlasfabriek, gebruikt door Leon Vandendriessche .
De vroegere Penemolen was een houten molen op teerlingen .
Hij brandde of 3 juni 1769, tijdens een dondervlaag, en werd
daarna hersteld door mulder Balthazar Steverlynck . Het volgende
stuk geef t daarover nnder bescheid . (2 )
Wij bailliu, Burghmeester en Schepenen der heerlijkhede van do
Hazelt, hooftvierschaere van Oost-Yperambacht, haer extenderende in
de prochie van Ouckene, verclaeren ende certifieeren bij desen aen
alle die deze zullen sien, dat Balthazar Steverlijnck is opwoonder ende
mulder in de voors, prochie van Ouckene, aldaer ge-etabliseert ende
voorzien van vrouw ende zeven kinderen, dat op 3 juni lastleden (IC
molen door hem gebruikt staende onder dese heerlijckhede, door
onweder ende hemelgewelt teenemael is geplettert, soo aen ons oculairelijck is gebleken dat den selven molen soodaenigh is geruyneert ende
gebriseert dat hij teenenmaele moet worden ermaeckt ; dat volgens de
bescheiden hedent bij ons gesien, de drayende wercken aen hem waeren
competerende ende onroerende wercken door hem gehouden in prysie ;
dat den selven Steverlijnck door de geseyde ruine vervolgens seer
grooten ende remarquablen intrest is lijdende, soo om de schade aen
de voorseyde drayende ende roerende wercken als wel ende namentlyck omme dat hij sync fonctie daer sedert niet en heef t cortnen
exerceeren ende noch in ettelijcke maenden niet connen en cal soo
dat hij over alles dies commiseratie weerdigh is . In teeken der waerheyt
hebben wij hem in faveure van justitie verleent dese once acte om
hem to valideeren daer ende soo het behoort desen 4 juni 1769 >> .

De familie Steverlinck is ruim een eeuw lang, eerst gebruiker,
dan later eigenaar geweest van de Penemolen . Het was een voorname familie, die van tel was op de gemeente Oekene . In de
France tijd was Judocus Balthazar Steverlinck << maire > van Oekene .
Hij heeft er een huisgezin opgevoed van dertien kinderen, alien
to Oekene geboren. In het eerste kwartaal van de jaren 1800 hebben
de Steverlincks Oekene verlaten .
Heden ten dage heeft de naam Steverlinck nog voorname klank
in de Leiestreek . De eerzame familie Baldewijn Steverlinck uit
Kortrijk stamt of van het yolk dat, twee eeuwen geleden, de
Penemolen van Oekene belting.
Het is opvallend dat de Steverlincks to Oekene een voorliefde
moeten hebben gehad voor de voornamen Balthazar en Baldewijn .
(2) Rijksarchief Brugge . Schepenarchief Yper, boek 294, f . 337
Passeringen onder de Hazelt 4 juli 1769 .

Lo vinden wij in de jaren 1700 a 1800 van vader tot loon
Balthazar Jozef Steverlinck, geboren in 1725 ;
Judocus Balthazar Steverlinck, geboren in 1754 ;
Antonius Benediktus Balthazar Steverlinck, geboren 18-9-1796 .
Waren die voornamen aanstekelijk geworden in die tild to
Oekene ? In elk geval vinden we nog meer Steverlincks die dezelfde
doopnamen droegen .
Ook bij andere familien waren die voornamen in gebruik . Zo
o .m . vinden wij to Oekene nog
Baldewiln (of Boudewijn) Dewitte (1681) ; Baldewin Godderis
(1682) ; Balthazar Vandenbroeke (1745) ; Balthazar Blomme
(1759) ; Baldewijn Verstraete (1759) ; Balthazar Vanhuyse (1776) ;
Balthazar Seynaeve (1779) ; Balthazar Soete (1784), en andere
meer .
Op de Penemolen werd in 1772 door de bovengenoemde Pieter
Joseph Mulle, zoon van Gillis, wonende to Rollegem-Kapelle
prochie van Moorseele >>, een fondatie bezet ten profijte van de
kapelanij en kosteril van Rollegem-Kapelle . De jaarrente van 8 pond
groten 15 schellingen courant ging op een kapitaal van 1200 pond
gr. ct . « gehypotequeert op eenen molenwal en molen gestaen en
gelegen op de prochie van Ouckene gezeyt de Peenemolen >> . De
last van de fondatie was een mis met uitstelling van het Allerheiligste to zingen elke donderdag, tot lafenis van de ziel van de
stichter, van overleden aanverwanten en vrienden, en van alle gelovigen. De fondatie zou ingaan bil het overlilden van de stichter . ('')
Deze Pieter Joseph Mulle behoorde tot familie van de Mulles,
landelijke grondbezitters en bekende weldoeners van Rollegem-

Kapelle en ` linkel-Sint-Elooi. De of stammelingen zi j n, vanaf de
Eranse tijd, in her hoge ambtspatriciaat overgegaan (Tielt, Gent
en Brussel) en in het midden van de vorige eeuw Mulle de Terschueren geworden . ( 4 )
I I . D E PLAATSEMOLEN EN DE VERLINDES

De Plaatsemolen is van latere datum dan de Penemolen. Hij
moet gebouwd geweest zijn omstreeks 1700 en stond langs de
noordzijde van de huidige Plaatsemolenstraat, op ongeveer 100 m
afstand van de huidige steenweg, vlak voor her molenhuis dat er
heden (1958) nog staat en bewoond is door Leon VerhulstVandaele .
Deze molen werd waarschijnlijk opgericht door de familie Verlinde die later ook eigenaar werd van de Penemolen (begin 1800) .
(3) Testament van 20 juli 1772 « gedepecheert ter greffie van den
tahellion tot Meenen en gepasseert (ter greffie) in 't Collegie under
bet handtecken van den greffier Dejonghe . Opgenomen in de Acta
van het Bisdom Gent, book VIII, f . 332, in date 27 aug 1819
(Bisschoppelijk archief to Gent)
(4 ) L Slosso . Rend Kortrijk p . 722-723 , 2104-2107, waar nog
andere fondaties op grafschriften van Mulles vermeld worden .
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In de « Index van Ouckene >> vinden we
Anno 1745 : Daniel Verlinde aenveert van Brigitta Verlinde
d'helft van den bedryfsmeulen ;
Anno 1762 : Clement Verlinde aenveert van Daniel Verlinde
dhelft van de Plasmeulen (Plaatsemolen) >> .
In « Delimination de la Commune de Ouckene 1810
Veuve Clement Verlinden, meuniere, Jeanette Rose Verlinde,
meuniere section A N°S 147 a 153 .
La veuve Verlinde vend terre a Pierre Vandeputte >> .
Joanna Rosa Martins Verlinde huwde met Philip Cauwelier ;
deze werd aldus de molenaar van de Plaatsemolen . Op de middelbare kerkeklok Cornelia, gegoten in 1827, stond to lezen K P. Cauwelier, meulenaer op de Plaatsemeulen >> ; daarnevens stond een molen
afgebeeld . Tijdens de oorlog 1914.18 hebben de Duitsers deze klok
weggevoerd ; zij is niet meer teruggekeerd .
Het zijn de Verlinde' - men schreef ook sours Verlijnde die op de Plaatsemolen ongeveer anderhalve eeuw hebben gemalen .
Zij zijn zelfs, zoals gezegd, begin 1800 eigenaar geworden van de
Penemolen .
In de oude oorkonden vinden wij als mulders op de Plaatsmolen,
alien geboren en overleden to Oekene
Daniel Verlinde, geb. 1674, overleden 6 mei 1704 ; gehuwd met
Maria-Catharina De Capmaecker .
Brigitta Verlinde, geb. 5 mei 1694, over!. 10 oct .1770 ; ongehuwd .
Daniel Verlinde, geb . 1719, over!. 19 april 1787 ; ongehuwd .
Joannes Verlinde, geb. 1710, over! . 12 dec. 1788.
Maria Joanna Verlinde, weduwe van Jan Baptist Buyse .
Clement Verlinden, zoon van Joannes .
Joanna Rosa Martins Verlinde, echtgenote van Philip Cauwelier.
Later is de Plaatsemolen eigendom geworden van de Familie
Decostere . Pieren Costers, alias Petrus De Costere, - zoon van
Carolus en Maria Joanna Buyse - was er mulder in 1864 . Hij
was geboren to Oekene 18 april 1823 en gehuwd met Rosalie Verbrugghe, geb . to Oekene 19 maart 1828. Na de dood van Petrus
Decostere heeft zijn weduwe nog een zekere tijd de molen uitgebaat,
met behulp van de molenaarsknecht Frederik D'Hondt . De laatste
ketser (knecht) was Frederik Grymonprez-Boudrez (Free Djakens) .
De weduwe Decostere lies in 1895 de molen afbreken .
Zo verdween de laatste molen van Oekene .
Van onze twee oude windmolens leeft alleen nog de naam in
de Penemolenstraat en de Plaatsemolenstraat.
Dicht bij Oekene dorpplaats, benoorden de kerk, op grondgebied Rumbeke, bij de wijk K De Armoede >, draaide voor de
oorlog 1914 .18 op de hofstede Alois Dessauvage (oude heerlijkheid Wervickhove) een watermolen, bewogen op de Babillebeek .
Deze is ook in de laatste jaren (1945) stilgevallen en verdwenen .
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Voor honderd jaar moet het een heerlijk uitzicht geweest zijn
op onze streek, toen al die molens statig hun zwierarmen in de
wijde lucht zwaaiden . Er waren er minstens een tiental, als zoveel
broers in 't ronde, op minder dan 2 tot 3 km van hun buren . Ze
hebben, in goede en kwade tijden, menigmaal mekaar begroet uit
de verse en in sommige gevallen mekaar ten dienste gestaan . Toen
in de Hollandse tijd de hatelijke wet op het malen en het slachten
werd ingevoerd, verwittigden ze mekaar van de komst van de
controleurs » door het overeengekomen zetten van de molenzeilen .
Naast de Penemolen en de Plaatsemolen op Oekene draaiden
op de buurparochien de volgende windmolens : Kaifasmolen, Kindsmolen, Kazandmolen, Zilverbergmolen (door de Duitsers omvergeschoten in oktober 1918), Vossemolen, Aapmolen (Brabantsmolen ; afgebrand in februari 1913), Robaardmolen, Bosmolen,
Abelemolen, Steelantsmolen Clangs de Iseghemstraat ; afgebroken
in de jaren 1880) en nog andere meer . Enkel de houten Robaardmolen to Rollegem-Kapelle staat er nog . Hij heeft al zijn broeders
overleefd . De stenen Kazandmolen to Rumbeke brandde of in
november 1954 . Men is tegenwoordig bezig met hem to herstellen .
Wevelgem .

FIRMIN MESSIAEN .

KINDERRIJMPJ ES

Gezongen door schoolkinderen vroeger in 't naar huffs gaan .
Peters, Manten en Freten,
ge moet tegare komen eten,

Manten moet ze scharten (aardappels),
Djellen moet ze schellen,
Doken moet ze koken,
Peters moet ze eten
en Sissen moet de sause pissen .
Ofwel ze riepen :
Wat gaan we t'avond eten ?
Boners en erreweten !
Of ze tergden met spotnamen

Rosters, ge zit gebo (r) step,
ge zit gespleten
van erreweten t'eten !

Nete (Rene) schete erreweetzop
Met je muffle in d'helle gedopt .

Nete schete poepsoldoat
hij eet zo geren koekebroad .
St .-Kruis en Brugge.

M. C.
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VOLK UIT HET NOORDEN

(zie Biekorf 1957, 153)
III
OVER HET KACHTELEN
Tot de grote gebeurtenissen van bet voorjaar mocht wel het
kachtelen van de paarden worden gerekend . Sinds weken wist
men van elkaar hoeveel kachtelmerries er op elke hoeve waren,
of er dit jaar paarden waren die geen kachtel (veulen) aanvaardden ; of er waren die slecht gekachteld waren, en hoeveel
kachtels er al flood waren van het « geluw water >> .
Een kachtel in bet voorjaar is de schoonbeid van een hof,
meenden veel noorderse boeren . Werd er daarom over heel bet
jaar veel zorg besteed aan de merries, bet was biezonder in de
kachteltijd flat men goed uit de ogen keek . Bij bet einde van de
dracht waakten de zoons en knechten elk op zijn toer, gezeten
op een bond stro . Verboden in slaap to vallen . Van een koe
kan men wel een flag op voorhand zien of zij zal kalven, maar
bij de paarden moet men al een goed kenner zijn our bet een uur
voordien to weten . Is bet dan zo ver gekomen, dan worden de
geburen bijgeroepen our to helpen . Er is een koortsige stemming .
Men moet sours slieten uitbreken, er words duchtig gestrooid en
heel was andere voorbereidselen zijn nodig .
Maar als alles afgelopen is mag iedereen naar de keuken our
eieren to eten . Het mag dan gelijk welk uur zijn van de dag
of de nacht : « kachteleieren >> worden aangeboden . En men vertelt
dan allerlei anecdotes, maar toch het meest over kachtels en paarden
van vroeger. Eer iedereen uitverteld is, zijn er al was borrels
geschonken.
NAGEBOORTE
Aan het kachtelen is ook een eigenaardig bijgeloof verbonden
met betrekking tot de nageboorte of « schone >> .
Words er over bet algemeen weinig aandacht geschonken aan
de schone van een koe, die gedolven words of bij luie boeren
gewoonweg op de mesthoop gegooid, dan is flit zeker niet bet
geval voor de nageboorte van een paard . De « paarde-schone
moest immers op een knotwilg worden geworpen, waar ze dan
bleef liggen tot weer en wind ze hadden vernietigd . Een boer
vertelde mij das men . flit vroeger deed opdat het kachteltje schoon
met de kop in de lucht zou opgroeien, ja, zo hoog als men de
schone op de tronk had geworpen . Na de andere oorlog
deze
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of vijf tronken met het bewuste vlies bekroond .
Dit gebruik is lange tijd in voege gebleven en bet zou mij
niet verwonderen zo het nog in sommige streken bestond . In 1944
verraste ik to Oostkerke (Damme) op een postje van een paard
een boerejongen die bezig was de nageboorte van hun paard met
een greep op een tronk to schuiven . « Waarom doer ge dat ?
vroeg ik, want op onze hofstede had ik bet gebruik nooit in voege
gezien . Naar bet schijnt had grootvader bet reeds afgescbaft, lang
vaor mijn tijd . Maar de boerejongen wilt Been uitleg over deze
rituele daad . Hij zei enkel : « Ze willen toch lijk zeggen dat het
niet goed is de paarde-schone to delven >> . Nu weet ik niet of er
in bet Vlaamse land heden ten dage nog bevoorrechte tronken zijn .
HERBERGEN

LANGS

EEN

LANDWEG

Het vermaak van de boeren was tot in bet beign van deze eeuw
bijna uitsluitend op de herbergen afgestemd . In ieder dorp waren
er zeer veel . Men verkocht er bruin bier dat ter plaatse gebrouwen
werd en zeer voedzaam was . Mannen met een « bierbuik >> waren
geen uitzonderingen .
Ook Tangs eenzame landwegen waren veel alleenstaande huizen
herbergen . Te Dudzele had men « Het Rattekot >> in de omgeving
van Zelzate-brug . Eveneens to Dudzele, in de richting van Heist,
beyond zich Tangs een kronkelende landweg een herberg die de
naam droeg « Het Barr'len Huis >> . 's Zomers moest men door
het mulle zand om er to geraken, en 's winters door de molder
en bet slijk . Toch genoot men er heerlijk onthaal en smaakvol bier .
Een oude knecht van een verre oom die op zondagnacht nooit
in zijn koetse geraakte, dreunde, na zijn uitstap naar K Het
Barr'len Huis > en andere huizen, steeds hetzelfde versje op : (C Ja,
hoe gaat bet' . Reegnen en waaien en dronken zin ; drinken en
braken en dronken zin ! > In deze landelijke herbergen was er
geen tong . Dat was ook niet nodig, want in bet keldertje vlakbij
lag een grote bierton, en de bazin was zeer rap in bet vullen van
een kan bier.
VROOMHEID OP DE HOEVE

Onze boeren lieten de zon in bet water schijnen, maar 's avonds
werd er op de hoeve gebeden . Na bet avondeten knielde iedereen
op de vloer naast zijn stoel . De boerin of degene die de klaarste
stemme had zegde de gebeden voor en de anderen antwoordden .
Het waren de gewone gebeden en somtijds oak de paternoster .
Toen mijn grootvader klein was (Zuienkerke ± 1880) badden
zij op de hoeve een dik koeiertje, dat reeds na een paar gebeden
zijn hoofd op zijn stoel legde en een beetje later to snurken lag .
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De boer berispte hem, maar toen zei de koeier : « Ik bid alle
avonden in mijn bed een bijzonder schoon gebed » . Dat gebed was
We! Heere der Heeren,
Verleent ml kost en kleeren,
Een vrouwtje als ik groot zin
En den hemel als ik dood zin.
Later heb ik vernomen dot er aan dit gebed nog meerdere versregels zijn, maar ik heb ze niet kunnen ontdekken .
L . DENDOOVEN .

VONDELINGNAAM BAKKRUYD TE ICHTEGEM

Biekorf 1957, 348
Ik meen dot ze 't kind Bakkruid genoemd hebben omdat de
vindplaats (achter een haag) met zulk kruid overgroeid was. Dit
kruid komt veel voor in vochtige hovetjes (tuinen), althans bij ons
to Stavele, en kan ook groeien dicht bij de hagen, het zet immers
voort ook longs de wortels . De wortels van bakkruid zijn tamelijk
dik en in geledingen, maar zeer broos, was een voordeel is voor de
voortplanting.
Bakkruid (Sleutelbloem. Primula L . Primula elatior Jacq. Primula
officinalis Jacq.) verschijnt onder allerlei volksnamen : Bakkertjes
(waar in West-Vlaanderen ?), Bakkerinnetjes (Poperinge en omstreken) . Elders ook Bakbloem. Het jonge kruid words met andere
planten in koeken gebakken : vandaar de naam (De Bo-Samyn ;
Paque ; Heukels) .
A . B. Stavele
HOUDERS VAN DE HERINNERINGSMEDAILLE VAN STE HELENA

In uitvoering van een onderrichting van de Heer Gouverneur
van de Provincie West-Vlaanderen moesten de burgemeesters een
lijst opmaken van de inwoners hunner gemeente die in aanmerking
kwamen om de herinneringsmedaille van Ste Helena to dragen
(12%2/1858) . Het waren personen die aan de veldtochten van 1792
tot 1815 hadden deelgenomen .
Voor Veurne vinden wij volgende namen
Brycx Desire - Bouten Francois - Hertrickx Melchior - Ridey
Jean - Boutier Pierre - Marlier Francois - Beun Pierre - Allo
Engelbert - Boudeweel David - Woutters Charles-Louis
Vanhaecke Bernard-Francois - Opstaele Pierre - Dewulf JeanFrancois - Dispersyn Jacques-Philippe - Vanhee Charles-Joseph
- Vereenooghe Henry.
J . H . V.
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MERKWAARDIGE OUDHEIDKUNDIGE VONDST
TE ST.-MICHIELS
In juni 1955, tijdens bet delven van de funderingsgrachten voor
de nieuwe woning van dhr . Eeckman, Veldstraat 14, St-Michiels
(kadasterplan : sektie A deel 1589') werd in bet veen op ± 2 m
een gepolijste vuurstenen bijltje gevonden (thans bewaard door
Prof . E. I. Strubbe, Brugge) .
Het is een kleine geslepen silexbijl (lengte 11 cm) gaande van
donkey tot zwartgrijs met lichtgrijze vlekken, met vrij scherpe snede
(4,5 cm), spitse hiel (sporen veel gebruik : veel scherfjes afgeslagen) .
Het is een vrij plat bijltje met gebogen zijvlakken . Beide zijkanten
vertonen talrijke blutsen .

S2lexbijl gevonden to St . -M2ch~el's

Volgens een aan ons gedane mededeling door dhr . Eeckman
werden, bij bet verder uitgraven van de daring, een reeks houten
palen blootgelegd met een gemiddelde diameter van 15 cm waarvan
enkele brandsporen vertoonden . Dergelijke houten palen werden
ook op bet nevenliggend stuk bouwgrond (Veldstraat 12) in de
daring aangetroff en . Hier werd verder een 2 m lange, in twee
gekloven boomstam tussen de palen liggend gevonden.
Deze houtkonstruktie hebben we niet ter plaatse kunnen zien .
Het was eerst een jaar later dat we deze vondst vernamen . Jammer
zijn bier vele belangrijke gegevens voor de plaatselijke geschiedenis
verloren gegaan, doordat geen enkele vaststelling ter plaatse door
bevoegde specialisten is kunnen verricht worden . De vondst zelf
werd ons heel welwillend door dhr . Eeckman medegedeeld .
De vraag is, of we bier voor eenzelfde voorhistorisch paalwerk
staan, zoals op verschillende plaatsen in 't Vlaamse gewest werd
aangetroffen : Werken, Roeselare, Dentergem, Afsnee, Zeebrugge
(E . Saccasyn della Santa, La Belgique prehistorique, p . 68. Brussel
1946) .
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Bij 't doorzoeken van het uitgedolven veen vonden we een fragment van een maalsteen uit eruptief gesteente van onregelmatige
dikte, de bovenkant komvormig uitgehold . Deze vondst duidt reeds
duidelijk in de richting van landbouw en handel .
Totaalindruk : een zees vroege bewoning in het centrum van
St-Michiels.
Met de Heer R . Paepe (Fiezische aardrijkskunde Universiteit
Gent) verrichten we op de vindplaats enkele boringen . Dienaangaand
ontvingen 15 .1 .1957 we volgend verslag
<< Het onderzoek van de lagen waar deze archeologische voorwerpen gevonden werden, bleef beperkt tot een vijftal boringen tot
op 3 m diepte, waarvan we de voornaamste hieronder in het kort
beschrijven
0 -1,50 m : bleek tot donkey bruin slibhoudend zand met roestvlekken .
1,50 -1,70 m : kleiig zand geleidelijk overgaand naar zandige plastische klei met veenzwarte kleur.
1,70 - 2,10 m : zwartgrijze sterk venige plastische klei ; plaatselijk
rietveensporen .
2,10 - 2,30 m : rietveen, zeggeveen tot sterk overwegend roodgekleurd
houtveen ; zeer klein schilfertje van rood aardewerk .
2,30 - 3,00 m : grauwgrijs slibhoudend zand .
Op grond van deze bevindingen is het reeds zeer waarschijnlijk
dat men hier to doen heef t met een van de zogenaamde << postglaciale
valleien > die op verschillende plaatsen langsheen de grens tussen
de Polderstreek en Zand- of Zandleemstreek werden aangetroffen .
Ir . J . Ameryckx van het Centrum voor Bodemkartering to Gent,
deelde ons mondeling mede, dat tijdens de opname van de bodemkaart, iets ten oosten van de door ons gedane boring, meer bepaald
tussen de autobaan van Brugge-station naar de autostrade en de
spoorweg naar Kortrijk, een analoog valleiensysteem werd gekarteerd .
Ben uitgebreider onderzoek zou ons waarschijnlijk toelaten beide
systemen met elkaar in nauw verband to brengen .
Het aangeboorde veen kan op grond van zijn samenstelling, zijn
stratigrafische en geografische ligging, met bet << oppervlakteveen >>
uit de polders gekorroleerd worden . Zoals bekend dateert deze
formatie hoofdzakelijk uit het subboreaal (± 2 .300 - + 2e E .
v. C.) en werden aan de oppervlakte ervan voorwerpen daterend
uit de Romeinse tijd aangetroffen .
Het lijkt ons belangrijk tot slot, eraan to herinneren dat dit veen
in de 9e E ., onder invloed van de ontwatering van bet poldergebied
en de er op rustende zandige of kleiige afzettingen, sterk ingeklonken is > .
St-Michiels

R. CRoIs
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HET PENSIONAAT
VAN MEESTER LOUIS LANNEE
Brugge en Torhout . 1807-1808
Citoyen Louis Lannee van Duinkerke werd op 1 april 1796
gezonden naar Tielt als commissaris van het Directoire . Hij nam
er zijn intrek in het Rekolettenklooster, das ten dele als gendarmerie
ingericht werd. De Paters Rekoletten gaven voort les in het stadscollege . Op 13 december 1797 werd Lannee vervangen door Esmonot,
die een einde stelde aan het onderwijs van de Paters .
Lannee ging, na zijn afzetting to Tielt, over naar Brugge als
<< sons-chef du l Pr bureau >) . Bij de oprichting van de Ecole Centrale
in deze stall werd hij benoemd tot leraar in de geschiedenis (20 januari 1799) .
In het Lyceum das, in de oude Duinenabdij, de Ecole Centrale
kwam vervangen (11 ianuari 1808), vinden we Lannee niet meer
onder de leraars terug. Hij had ondertussen een eigen school en
pensionaat ingericht, zoals blijkt uit een advertentie door hem
geplaatst in de Gazette van Brugge van 24 juni 1807 .
Deze << Fransche Schoole en Pensionnaet, waer men leers Leezen,
Schryven, Cyf feren, de Spraekkonst, de Land-beschrijving, de wyze
van boekhouden voor den koophandel en de vreemde wissels >, was
gevestigd in de Witte Leertouwersstraat . De prijs van het pensioen
was 350 F per jaar, plus 12 F voor het inkomen . Dagscholieren
betaalden 3, 4,50 en 6 F per maand naarmate ze opgingen van
de eerste naar de derde schoolklas . Bij deze inrichting behoorde
een << byzondere Schoole voor de jonge Dochters >> .
Ors 5 augustus 1808 brengt dezelfde Gazette van Brugge het
bericht das meester Lannee zijn school heeft overgebracht naar
Torhout, voorlopig in de Oostendse straat n' 29 . Dit gebeurde
<< soul la protection speciale de Monsieur le Maire dudit lieu > .
Deze school to Torhout was ook een pensionaat aan 400 F per jaar .
Naast de bovengenoemde vakken staan op het programme van
Torhout : << les principes du dessin et de la musique et, selon le
vceu des parents, les elements des mathematiques >> . De onderwezen
talen zijn frans, vlaams en iatijn .
Hoelang heeft dit pensionaat van meester Lannee to Torhout
stand gehouden ? In september 1810 bracht Pieter Behaegel zijn
bekend pensionaat naar Torhout over . Wij weten niet of Lannee
in das jaar nog to Torhout werkzaam was . Hebben de twee schoolmannen met elkaar in betrekking gestaan ? Wie ken das nader
onderzoeken ?
.1 . D . I) .
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MENGELMAREN
GOUDEN EN ZILVEREN APOSTELEN

De overlevering van de gouden en zilveren apostelen, die door
paters bij de ondergang van hun kerk en klooster in de grond
gedolven werden, komt nog altijd weer boven . Luc Devliegher
heeft dat onlangs weer kunnen vaststellen terwijl hij de opgravingen
to Roksem (1956) en to Oudenburg (1957) leidde. Dorpelingen
die zijn archeologische onderneming gadesloegen hoorde hij spreken
van de « twaalf gouden apostels » die men daar aan 't zoeken was ;
zie daarover Biekorf 1956, 352 ; 1957, 375 . De overlevering to
Oudenburg houdt goed stand : in 1932 hoorde ik, van een inwoner
van Oudenburg, dat de gouden apostels begraven liggen onder
de Markt en dat men er nog naar gezocht had .
Ook voor de St .-Pietersabdij to Gent wend de overlevering van
de zilveren apostels opgetekend (Oostvl . Zanten VII, 1932, 31-32) .
En waar elders in Oost-Vlaanderen is zij bekend ?
In Zeeuws-Vlaanderen heeft de 0 .-L.Vrouwkerk to Aardenburg
haar twaalf onvindbare gouden apostels (Biekorf 1931, 223) . ' In
Zeeland liggen twaalf zilveren apostelen ergens in een rietput .
En deze schatsage is ook bekend to Vere, to Simpelveld (Ned .
Limburg), to Maastricht (Ter Laan, Folkl . Wdb . ; Eigen Volk
1936, 17) en to 's Hertogenbosch (St .-Janskerk) . Frans-Vlaanderen
moet ook de gouden of zilveren apostels kennen, of de gouden of
zilveren kandelaren ? Op sommige plaatsen spreekt de overlevering
inderdaad van kandelaren, zoals to Stavele (van het klooster
Eversam) en to Brugge (klooster ter Duinen, tegenw . Seminarie) .
Te Lo liggen de gouden -- anderen zeggen zilveren -- apostels
verzonken en begraven in de vijver van Verlendens brouwerij ;
die vijver is een stuk van de wal van de oude abdij . De apostels
stonden in het hoogaltaar van de kloosterkerk en de paters hebben
ze gedolven toen ze moesten vluchten voor de Fransen, zo vertelde
Rietje, de oude knecht . En er moeten er ook liggen ergens to
Woesten en to Roesbrugge, zo wist hij to zeggen . (Biekorf 1931, 69) .
Te Kortrijk liggen de twaalf zilveren apostels begraven achter
het hoogkoor van de 0.-L .-Vrouwkerk, in de hof van, Bersaques
Poort : zo vertelde ca . 1938 zuster overste van het klooster der
Zusters van Liefde aldaar . (Mededeling J .N.D . Leuven) .
Men weer dat het type hoogaltaar met apostelbeelden in de gotiek
veel voorkomt. Somtijds was heel de retabel uit gedreven edelmetaal ; in nissen stonden zilveren of vergulde apostelbeelden . Een
voorbeeld daarvan was het oude hoogaltaar van de St .-Donaaskerk
to Brugge, waarover Z. E . H . English in Biekorf 1957, 74-75 geschreven heeft. De inventaris van 1409 beschrij f t deze « zelverinne

-g9-Tafele (met) inde middel eenen God, vergoud . . . (en) inde tafele
syn zesse zelverin apostelen . . . >> De zes voorgestelde apostelen
waren Petrus, Paulus, Joannes, Bartholomeus, Mattheus en Jacobus
de Mindere. Deze retabel werd in 1 579 gesmolten om de oorlogsschattingen to betalen . Een of beelding van zo'n zilveren apostelaltaar komt voor op een geschilderd panel van de Meester van
Sins Gillis, tegenwoordig in de National Gallery to Londen .
Fen bijzonder geval zijn de gouden apostelen die op 30 april 1478
prijkten op bet hoogaltaar van de St .-Salvatorskerk to Brugge ter
gelegenheid van de verhef fing van de Orde van bet Gulden Vlies
door hertog Maximiliaan . Anthonis de Roovere, ooggetuige van de
de plechtigheid, tekende daarover het volgende aan (Excellence
Cronike van Vlaenderen ed . 1531, f. 201 v) : « Ende den hoghen
outaer (tsinte Salvators) was rijckelicken verchiert, want daer up
stonden die .xij . Apostelen, die welcke waren van fijnen goude,
die den Prinche toebeboorden, ende groot schat weerdich waren >> .
Behoorden deze twaalf gouden apostelen tot het veldaltaar van
Maximiliaan, of tot de kapel van bet Prinsenhof ? of tot de schat
van bet Gulden Vlies zelf ? Dat weten we niet . Interessant is
echter bet feit das apostelen van goud als een typische grote schat
van de grins beschouwd werden .
De overlevenng spreekt meestal van gouden of zilveren apostels
zonder meer. Words een getal genoemd, dan is bet vanzelfsprekend
de twaalf . De gouden of zilveren kandelaars behoren echter tot bet
barok-altaar waarvan zij, samen met bet kruis, de rijkste versiering
zijn. In de Franse tijd is meer dan een stel monumentale zilveren
kandelaren verdwenen of ook van de ene naar de andere kerk
verhuisd . Of men alsdan nog gouden of zilveren apostels heeft
moeten delven is zeer twijfelachtig : de apostels van de oude gotieke
altaren waren alhier meestal verloren gegaan in de opeising van
het zilverwerk in 1578-1580 . Wat er dan nog zou ontsnapt zijn,
was de wisseling van kunstsmaak in de 17" en 18~' eeuw ten offer
gevallen . Mag men dan niet veronderstellen das de overlevering
van de gedolven (of gevluchte) zilveren apostelen zal opklimmen
tot aan de beroerde jaren van de opstand tegen Spanje ?
A. V .
BRUGGE IN HET ARCHIEF VAN DE KOOPMAN VAN PRATO

Het Toskaanse stadje Prato verwierf een wereldnaam door zijn
middeleeuwse koopman Francesco Datini (t 1410) . Fen uitzonderlijke figuur deze jongen die, wees gemaakt door de Zwarte Dood,
er op uit treks naar Avignon en na dertig jaar schatrijk in zijn
vaderstad terugkeert . En er zijn taken voortzet en uitbreidt : een
export- en importhandel met filialen in Pisa, Genua, Barcelona,
Majorca ; met een ontzaglijke omzet van specerijen uit Konstan-
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tinopel en de Levant, ijzer uit Roemenie, wol uit Engeland, slaver
van de kusten der Zwarte Zee en uit Barbarije . Wat echter nog
uitzonderlijker is : al zijn papieren zijn bewaard gebleven en, samen
met zijn huffs, een bezit van zijn vaderstad geworden . Dit Datiniarchief, enig in zijn snort, omvat de boekhouding met meer dan
500 liggers en kantoorboeken, wisselbrieven zonder tal, alsook de
brief wisseling met 150 .000 rummers . Deze laatste telt, naast de
massa handelsbrieven, een omvangrijke correspondentie van Datini
met zijn vrouw Margharita .
Datini deed ook taken met de wereldmarkt Brugge waar de
Florentijnen, Venetianen en Genuezen hun huizen hadden . Deze
natien stonden in druk verkeer met de Datini-filiaal van Barcelona,
zoals door Prof . R . De Roover in zijn bekende studien werd aangetoond. De import to Brugge grog over kermes en brazilieout voor
het verven van Taken, alsook over belangrijke hoeveelheden alum,
de fixeerstof in de ververij . De ladingen werden op de galeien
aangevoerd .
De correspondentie Brugge-Barcelona bevat o .m, een brief van
11 maart 1400 waarin medegedeeld wordt dat de pest to Brugge
is uitgenroken : 12 .000 mensen zouden gestorven zijn en een groot
deel van de kooplieden uitgeweken . Met het gevolg dat de Vlaamse
drapiers maar een gering deel van hun ,scharlaken konden verkopen
in 1401 kochten ze van de Italianen maar 1/4 van de gewone hoeveelheid verfstof (kermes) .
Een brief van de firms Francesco Tornabuoni & Co . to Brugge,
gericht (1404, maart 28) aan Francesco di Marco (een agent
an Datini) to Florence, last weten dat de handel stil gevallen was
ten gevolge van de grote vloed op de Vlaamse trust : 2 000 mensen
waren daarbij omgekomen en de schepen in de haven van Sluis
waren gestrand .
De omvang van Datini's handel op Brugge blijkt uit de transacties van de Italiaanse bankiershuizen to Brugge : belangrijke overschr7jvingen van de firms Orlandini op de Datini-filiaal to Barcelona
worden gedekt door provisie to Brugge, en ook de firms Alberti
ontvangt, via wissel op Barcelona, aanzienlijke bedragen uit
Venetie (1400) .
Uit het merkwaardige boek van de markiezin Origo delen we
hier alleen de bijzonderheden mede die onze Vlaamse geschiedenis
aanbelangen. Het oorspronkelijk geillustreerde werk is echter, als
biografie, een <t menselijk document » van een middeleeuws zakenman dat, menen we, zijn gelijke niet heeft.
A. V .
IRIS ORIGO . The Merchant of Prato . Francesco di Marco Datini .

Londen, Jonathan Cape, 1957 . In-8, 380 blz . Met 25 of b . Prijs : 35
De aangehaalde bijzonderheden over Brugge komen voor op de blz . 83-85,
146.148, 350, 353 .
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PENNINGEN GEVONDEN TE WERKEN

Op het Kloosterstuk to Werken werden onlangs de volgende
twee penningen gevonden
1 . een koperen penning, doorsnede 3 cm . Voorzijde : beeldenaar van Philips IV van Spanje (1621-1665) en het opschrift
<< VALENCIAM LIBERASTI COMITATUMQUE RECUPERASTI > (gig hebt Valencijn ontzet en het graaf schap
heroverd) . Door een opmars van het Spaanse leger in juli 1657
werd de Franse bevelhebber Turenne gedwongen het beleg van
Valencijn op to geven. De keerzijde draagt het profiel van een
vestingstad (Valencijn) met de woorden : MIRACULOSO DEO
HOSTEM FUGASTI . 1657 (door een wonder Gods hebt gij
de vijand verdreven) .
2 . een koperen stuk, doorsnede 2 cm . Op de voorzijde bet wapen
van Zeeland met d~ kenspreuk << LUCTOR ET EMERGO >> .
Op de keerzijde << ZEELANDIA 1794 >> .
Beide stukken zijn eigendom van dhr . Art . V . d . Sch . to Werken .
B . S.

Zw ANKENDAMME

In zijn << Toponymica uit de Kuststreek > (Biekorf 1958, 57)
handelt j . De Langhe over deze plaatsnaam die voorkomt to Lissewege . Hij neemt damme in de zin van dam of dijk, en komt dan
ook tot geen uitleg die voldoening geeft .
In deze plaatsnaam gaat bet echter niet om een dam of dijk,
dock om een brug . Zwankendamme - sterke of stevige brug . Het
woord darn werd vroeger in veel plaatsen gebruikt als equivalent
van brug . Talrijke voorbeelden daarvan zijn to vinden rond Nieuwpoort en Veurne, en zelfs in Frans-Vlaanderen . Daarover hebben
wij reeds geschreven in ons boek La Region des Dunes, 1932, blz . 173 .
Bij Koksijde, over bet Langelis, is er een stenen brug genaamd
Steendam . Over het Doornledeken to Wulpen ligt de brug genaamd
W~ul pendam . Op de plaats Steendam, tussen Nieuwpoort en Wulpen,
lag er vroeger over het ledeken de Bommelare een stenen brug . Ten
zuidwesten van Houtem en tussen Bergen (St . Winnoks) en Hondschote liggen ook oude bruggen genaamd << steendam >> . Twee
bruggen ten westen van Teteghem dragen de naam Hogen Steendam .
Ten oosten van Duinkerke, over de vaart naar Veurne, was er een
Petit Steendam (kaart van 1750) . Over de Cattebeke, oost van
Oudekerke bij Bergen, ligt een brug : de steendambrugge. Wel
bekend is Elzendam ne, de brug over de Yzer, ten zuiden van
Pollinkhove .
Steendammen zijn stenen bruggen . Dit blijkt o .m . uit de volgende
tekst van P . Heinderyckx, de kroniekschrijver van Veurne (t 1687),
die handelt over de Vuilevaart, gelegen tussen Koksijde en Veurne
<< De abt (van Duinen) eischte dat bet vaerdeken, beginnende
nevens de Duynen tot aen de stadt Veurne, soude gedolven worden
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selve liggende, door het geseyde bestier hersteld wierden >> .
Men kan ten andere niet aannemen das er in « steendam » sprake
is van een dijk of dam in steep : stenen dijken of dammen heel t
men vroeger nooit gemaakt in onze streek.
In Oost-Vlaanderen zijn er heden nog verscheidene oude bruggen
die K dammen » genoemd worden .
In zijn aangehaald opstel spreekt J . De Langhe zelf over een
brug die vroeger gelegen was over de Noordvaart, bij Lissewege,
juist op de plaats genaamd Zwankendamme .
K. LOPPENS .
Koksijde
PAASEIEREN

Het volksgebruik van de paaseieren die met de <t klokken van
Rome » meekomen is nog zeer verspreid in heel het land . Hoewel
sommige oude gebruiken, als het « eieren rapen » b .v. sinds Tang
in regressie zijn . En de nieuwe regeling van het Paasofficie zal
de overgebleven volksgebruiken op het platteland onvermijdelijk
fel aantasten.
Fen uitstekend overzicht van de folklore van de paaseieren in
stad en to laude wend samengesteld door de bekende folklorist
JULES DIETERS (Serskamp) en gepubliceerd onder de titel U u f s
de Paques en Belgique in Archives suisses des Traditions populaires
(Tome 53, Cahiers 2/3 ; Basel 1957) . Deze enkele bladzijden brengen een ongemene rijkdom aan gegevens over dit volksgebruik,
vooral ook actuele vaststellingen over de evolutie van het paasei
zelf en van de plaatselijke gewoonten . Een studie die geen folklorist
mag ongelezen laten .
Waar gaan koster en/of misdienaars of scholieren nu nog
-- in 1958 - rond om eieren ? op Paasavond, of wanneer ? Voor
elke mededeling dank op voorhand .
B.
MORINENGOUW EN BISDOM TERWAAN

In 1831, acht jaar v& r de stichting van de Brugse-Westvlaamse
Societe d'Emulation, werd in de oude Vlaamse stad Sint-Omaars
- nu Saint-Omer in Pas-de-Calais - een Societe Academique des
Antiquaires de la Morinie gesticht voor de studie van de geschiedenis en de oudheden van de Morinengouw en het aloude bisdom
Terwaan. Dit laatste kerkelijke gebied strekte zich uit, zoals men
weet, tot aan de IJzer en omvatte aldus een deel van de huidige
provincie West-Vlaanderen . Tot aan de oprichting van de nieuwe
bisdommen in 1559 was Terwaan de enige bisschopszetel gelegen
binnen het gebied van bet graaf schap Vlaanderen. Al hetgeen
geschreven words over de extremi homines, over de Civitas Morinorum, over Sithiu en Sint-Omaars in de middeleeuven, behoort
ook tot onze geschiedenis : de oude en nieuwe uitgaven van de
Antiquaires de la Morinie, bekend om hun degelijkheid, hebben
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dan ook steeds gegolden als een onmisbare bron voor onze Vlaamse
geschiedschrijving .
De Societe van Sint-Omaars is nog steeds actief en verrast ons
nu met een kostbaar werkinstrument : de Table generate van al haar
publicaties, n.l . de M moues en het Bulletin trimestriel (das eerst
seders 1852 verscheen en seders de tweede wereldoorlog voorlopig
de Mtmoires vervangt) . De uitgave words ingeleid door een bondig
- wellicht al to kort - overzicht van de werkzaamheden van de
Societe door Kanunnik G . Coolen, algemeen secretaris van de Antiquaires . Deze analytische registers op de eerbiedwaardige reeks van
de Antiquaires zal onze Westvlaamse geschiedvorsers onschatbare
diensten bewijzen . In geen studiebibliotheek mag dit werk ontbreken .
D. N. H.
P. SAVAGNER . Table generate des Travaux publies par la Societe Academique des Antiquaires de la Morinie de 1833 a 1957 . Saint-Omer,
1958 . In-8°, 226 biz. Prijs 1500 FF. (Te bestellen bij M, le chanoine
G . Coolen, 36 rue Carnot, Saint-Omer (P .-de-C .), overschrijving op
C .C .P . Lille 1039-54. Ofwel bij storting van 160 F op P .C . 4717 .81,
N. Huyghebaert . St . Annlriesabdij, Brugge 3) .
GUIDO GEZELLE EN HET STABAT MATER

Onder

deze

titel

verscheen

een uitvoerige studie door
(in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Deel LXXV, 1957, biz . 199.217)
gewijd aan Gezelles vertalingen van het Stabat Mater . Fen eerste
vertaling uit zijn Roeselaarse jaren ca . 1859 kon hem niet voldoen .
Tot tweemaal toe herneemt hij de aanzet, dock het bleef daarbij .
Voor de tweede uitgave van 't Gulden Wierookvat (van Zaliger
Deken De Bo) ca . 1895 bezorgde hij een geheel nieuwe vertaling .
Geen van beide heeft hij in zijn dichtbundels opgenomen . De
dichter heef t er telkens naar gestreef d de oorspronkelijke tekst zo
nauwgezet mogelijk naar inhoud, gevoel, woordorde en ritme to
volgen . Het heeft er alle schijn van, das hij zich onmachtig heeft
gevoeld om de latijnse strof en van de middeleeuwse minderbroeder
in eigen taal weer to geven .
DR. P . MAXIMILIANUS O.F .M . CAP.

B.
DE ZEVEN WEEEN TE LOMBARDSIJDE

Seders eeuwen is Lombardsijde een gekende bedevaartplaats, die
nog steeds veel pelgrims treks .
Voor de opkomst van de motorboten waren het echter meestal
vissers die tot de « Ster der Zee > en K Troost in Nood >> hun
toevlucht namen. Vooral de IJslandvaarders kwamen haar bescherming of smeken.
Veel oude gewoonten zijn gegaan ; een is echter gebleven nl . de
omgang van de Zeven Wee~n . Iedere zaterdag in de vasten to
9 uur words to Lombardsijde een H . Mis opgedragen ter ere van
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kerkhof, waar in nissen (kleine kapellen) de zeven smarten van
Maria zijn uitgebeeld .
Dit gebruik bestaat reeds van 1637 . Het blijkt uit de kerkrekening
over 1637 das bet de patens Jezuieten waren die de acht statien
schilderden en met strooibiljetten de instelling er van verkondigden .
Het plaatsingswerk wend gedaan door Amant Verloot, terwijl terzelfdertijd bedevaartvaantjes werden uitgegeven . Deze instelling
moet wellicht met zekere plechtigheid geschied zijn, want de patens
zijn vijf dagen to Lombardsijde gebleven en er werden bijzondere
<< musiciens > uitgenodigd om de diensten op to luisteren .
Het beeld van Onze Lieve Vrouw stond dan op << een hertsghetuych van extraordinaire grotte >> . Het was << omcinghelt met radien
(stralen) in bet midden van de kercke hanghende met een coorde >> .
In 1638 werden opnieuw vaantjes geleverd, terwijl de brugse
drukker Nicolas Breyghel 500 boekjes betref fende . statien en 150
plakbrieven drukte . Deze plakbrieven schijnen dan geregeld vernieuwd geweest to zijn . Noch van deze oude plakbrieven, noch
van de bedevaartvaantjes kon jets worden teruggevonden .
J. H.

VEURNE .

HET HUIS TEN DUINEN TE BRUGGE

De abdij van Duinen bij Koksijde bezat eigen huizen en hoven
(re f ugia) to Veurne, Nieuwpoort, St . Omaars (?), leper, Brugge,
Gent, Hulst . Deze << Duinhuizen > dienden als zakenkantoor,
pleisterplaats voor reizende monniken, toevluchtshuis in nood en
gevaar. Het Huis ten Duinen to Brugse, genaamd Ten Walle en
gelegen op de Houtbrekersdam bij de Snaggartsbrug, wend in de
14e eeuw gebouwd op een terrein das reeds seders de vorige eeuw
door schenking en aankoop tot bet patrimonium van de abdij behoorde (J . De Cuyper in Handelingen Emulation 71, 1928, 50-55) .
Aan de verdere gescbiedenis van bet Brugse Duinenhof, das in
1600 bet klooster van de Cistercienserzusters van Spermalie geworden is, heeft KANUNNIK A. DE MEESTER een zeer gedocumenteerde studie gewijd (in Spermalie-Klokje, 6 e jaargang nr l, 1958 ;
geillustreerd . Ook in overdruk, 12 blz .) De grote tijd van bet
Brugse Duinenhof valt samen met de verkwijning van de abdij to
Koksijde . De abt words een Bourgondisch << grand seigneur >> die
in de hofkring voor de adellijke heren niet wil onderdoen, bet
bestuur van zijn klooster aan de prior overlaat en zich een schitterende residentie bouwt in bet bereik van bet Prinsenhof . Na
abt Jan Crabbe (1457-1488) leven de aaten er boven hun stand
en verhaasten, samen met de rampspoedige overstromingen en de
politieke beroerten, bet bankroet van bun ontvolkte abdij . In 1580
lies Joos van Peenen, wijnkoopman to Brugge, als schuldeiser bet
Duinenhof voor zijn rekening aanslaan en verkopen . Dank zij een
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lening van 50 pond gr. kon abt Van den Berghe, krachtens zijn
recht van naasting, de verkoping doen verbreken (Archief Seminarie
Brugge . Titel Brugghe . Rubriek Huysen n . 23 2 . - Algemeen Rijksarchief Brussel . Papiers d'Etat et de 1'Audience n . 910, f .159, 174V) .
Twintig jaar later verkocht hij huffs en erve in de Snaggartstraat
aan de Kartuizers eerst, en weldra - na verbreking van de verkoping door het generaal-kapittel van Citeaux - aan de Zusters
van Spermalie . Toen abt Campmans met zijn heroplevende abdij
in 1627 eindelijk naar de stad overkwam, bouwde hij het nieuw
Ter Duinen niet meet op dock naast de oude bezitting van de
Houtbrekersdam, op de erve van bet refuge van Ter Doest . De
Zusters van Spermalie verbouwden intussen het oude Duinenhof
tot een nieuw klooster dat in 1796 werd opgeheven .
A. V.
DE

TOREN

VAN

WESTKAPELLE ALS LANDMERK
1411

De kerktoren van Westkapelle moet omstreeks 1410 onvoltooid
of bouwvallig geweest zijn . Door de Vier Leden van Vlaanderen
werd in 1410 een som van 1600 pond par . besteed aan de herstelling van de toren ; het werk werd ondernomen op verzoek van
de << aldermen » van de Duitse Hanze, die de toren nodig achtten
als landmerk bij de vaart Tangs de Vlaamse trust . De stadsrekening
van Brugge over 1411-1412 (f. 124 ; La Flandre 15, 380-381)
bevat daarover de volgende post
<< Item es to wetene dat ute dien dat metten xvjc lb . par . die
bi den ghemeenen lande van Vlaendren int jaer verleden ghegheven
waren ten werke van den thorre van Waescapelle, de welcke thor
over een ghedreghen was to doen makene (= herstellen) ten verzouke van der ouder mans van der duudscher hanze, to dien hende
dat de coopliede ende andre, verzoukende bi der zee tland van
Vlaendren, hare kenesse ende merke ten incommene der an nemen
mochte . .
In 1411 was bet werk nog << niet vulmaect noch vulbrocht » en
de Vier Leden besloten nog 800 pond par . uit to trekken tot
voltooiing van de toren. Van deze som zouden Brugge en Gent
elk
6, leper en het Vrije elk
u betalen .
De toren van Westkapelle komt inderdaad als landmerk in de
zeeboeken voor . Vanaf 1 585 (Spieghel der Zeevaart door Lucas
Jansz . Waghenaer, uitgegeven to Leiden door Christoffel Plantijn)
vindt men << Westkapelle » steeds aanwezig in de tekst en op de
kaart van de Nederlandse (Hollandse) zeeboeken . Nog in 1906
staat de toren van Westkapelle in bet zeeboek van de Britse
Admiraliteit. En waarschijnlijk ook nog in jongere uitgaven van
dit laatste zeeboek die ik niet heb kunnen inzien .
E . N.
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Paalstenen o p potscherven
Is het waar dat men onder oude pawl- en grensstenen gewoonlijk
potten of scherven van vaatwerk vindt, alsook resten van houtskool ?
Men zette de paal op « dingen die in de grond niet vergaan > om,
bij wegneming of verplaatsing van een paal, de juiste plaats terug
to vinden . Is dit waarheid of legende ?
P. S.

Sint-Janspeerd
Toen ik onlangs voor 'n paar uurtjes thuis was, hoorde ik dit van
mijn moeder
Als de erwten vroeg geel worden (en niet rijp worden maar
verkerkereren > of to niet gaan), zei men to Veurne : « De erweten
krijgen het Sint-Janspeerd >> .
Wat kan dat toch betekenen ? Is 't een corrupte vorm van een
vroeger gezegde ?
r . x. B .
Hoppe rond Torhout
Naar het schijnt werd er vroeger ook in het Houtland hoppe gekweekt .
West-Vlaanderen zou dus twee hoppegebieden hebben geteld : het
Poperingse en de streek van Torhout . Wie weet er meer over deze
laatste hoppestreek ?
Geschiedenis van de cichoreiteelt en -nijverheid
Wie kan inlichtingen geven over de opkomst der cichoreiteelt en
-nijverheid rond bet Roeselaarse ? Over dit onderwerp is nog alles to
zeggen .
L, v . A .
Onder Sint Katerine's mantel
De lezing van Sint Markoen in de vorige nummers van Biekorf
brengt me 't volgende to binnen . Ik heb dat gehoord een 25 jaar
geleden.
Een jonge man ging trouwen . Hij wilt van cc Sinte Marko > of
't koningszeer in de hats. Enja « 'k zou niet geren trouwen daarmee >>,
widen sommige : ze dachten aan 't voortzetten van dat kwaad . En dan
zei er een daarop : « 't En kan geen kwaad, ze zijn in Gent geweest
onder sint Katerine's mantel > .
Weet er iemand bescheid over die spreuk ?
A . B . Stavele .
Drie dagen voor zijn geluk geboren zijn
Wordt die spreuk nog ergens in West-Vlaanderen gehoord ? en
waar ? En onder welke vorm en met welke juiste betekenis ? Ik heb
immers nog gehoord to Kortrijk : « Hij is ook geboren drie dagen
voor 't geluk >>. En in 1952 hoorde ik to St.-Kruis van H . C . zaliger
(zij was dan in de zeventig) : « Hij is op Sint Tjalpendag geboren,
drie dagen voor 't geluk >> . Telkens met de betekenis : iemand wie
alles tegenloopt, ongeluksvogel . - Met opgave, zo mogelijk, van de
plaats en de leeftijd en herkomst van de zegspersoon . Dank op voorhand .
v.
Redactie en Beheer : A . VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge
Abonnementsprijs : 100 F.
Postrekening : 2335 .37
Drukkerij G .
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EEN SATIRE OP DE SPANJAARDEN
DOOR DE IEPERSE REDERIJKER AUGUSTIJN VAN HERNICIIEM
1588

De bezetting die volgde op de herovering van Farnese
(1584) drukte zwaar op stad en land in geheel Vlaanderen,
vooral echter op de stad leper en heel het Westland . De
Spaanse soldaten van het garnizoen deden burgers en boeren
veel overlast aan. Het platteland werd daarenboven afgelopen
door de vrijbuiters van Oostende, het geduchte roversnest,
dat nog steeds in de handen van de Staten was . Van de
een naar de andere stad kon men alleen reizen in convooien
onder militair geleide . Het overbrengen uit Brugge naar leper
van de « page >> (soldij) van de troepen vergde telkens een
sterk convooi .
Einde 1587 en begin 1588 begon, tot overmaat van druk
en nood, de opmars van talloze « vendelen >> uit het binnenland naar de kust, waar zij door Farnese werden samengetrokken voor de expeditie tegen Engeland . leper en het
Westland lagen een jaar lang in het opmarsgebied van deze
troepen. Elke eerste zondag van de maand ging to leper
een processie-generaal uit om de zegen over de grote Armada
a f to smeken .
De gevoelens van de goede Ieperse burgers tegenover de
Spanjaard werden in deze dagen vrijmoedig en welsprekend
in een dagboek neergepend door de kroniekschrijver en rederijker Augustijn van Hernighem (ca . 1540-1617) . Deze was
een gegoed poorter van leper die lange jaren het stadsof f icie
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van koornmeter heeft bediend . Hij woonde op de St .-Niklaasparochie en was een trouw en zeer vroom katholiek, die
gedurende het calvinistische bewind vervolging geleden had .
Van Hernighem zal in eigen huffs met Spanjaarden geplaagd
zijn geweest, vooral in bet voorjaar van 1588, zoals bet << Incaernacion > van zijn gedicht laat vermoeden . Hij ziet echter verder dan
zijn eigen erf en huffs. Hij ontleedt klaarziende de bonding van
de Spanjaarden tegenover zijn medeburgers, typeert hun temperament ; hij vergelijkt bun gedrag op straat en in de kerk met lit
van zijn eigen milieu, hun gewoonten met deze van zijn stadsgenoten .
De Spanjaarden << hadden geen groote affectie tot de borgerie >,
zegt Van Hernighem . Op Kerstmis 1 587 gaven zij een zeer
slecht voorbeeld : terwijl de Ieperlingen in groten getale in al de
parochiekerken de metten en de middernachtmis bijwoonden, zag
men weinig of geen Spanjaarden in de kerk << want zoo vele affectie
en drougen zy tot Godt ofte zyne heyligen dienst niet, maer
sommige myf f elden (dobbelden) ende speelden den geheelen nacht
tot ontstichtinge van goede devote menschen . Godt wilse bekeeren .
Op Dertienavond 1588 trok men een koning, naar oude gewoonte,
dock zonder veel plezier « want de Spanjaerden allomme koning
waren ongekosen >> . Vastenavond daaropvolgende werd niet gevierd
tenzij door de Spanjaarden << die zeere mal ende brootdroncke liepen,
de arme poorterie moeste daerop zien >> .
Onze zegsman kwam echter onder de indruk van bet godsdienstig vertoon van de Spanjaarden : hij waardeert en bewondert
bun processie << van Onser Vrauwen Roosencransken >> op Lichtmis
en vooral hun plechtige viering van de Witte Donderdag, met
processie van geselaars en penitenten en met een theatraal sepulchrum in de kerk : lit zijn al << vremde manieren >>, zegt hij,
en zij zouden toch beter doen << bun kwaed en goddeloos leven to
bekennen ende eerbaerlijk to leven >> ( 1 ) . Ook de feestelijkheden
op 25 maart, bij de herstelling van het beeld van << Onze Vrouwe
boven de Vaute >>, worden door Van Hernighem uitvoerig beschreven : lit vond hij erg aanstellerig en bet gebeurde << tot groot
leetwezen vander stele, gelijk (alsof) zy (de Spanjaarden) moesten
opbrengen de catholike religie, alsof men voor hun inkompste alle
Luteranen zouden geweest bebben >> ( 2 ) .
Tin tegenspraak met deze pralerige devotie staat dan weer bun
ongodsdienstigheid in zake vastenwet : zij eten eieren en vlees op
de vastendagen << zeggende dat zij bet doen mogten >>, zij houden
de vasten in ere << den meesten deel gelijk Barbaristen >> . En tot
ergernis van al de goede christenen van leper dwingen zij de
(1) Biekorf 44, 1938, 57-63 : Spaanse Witte Donderdag in Vlaanderen . - Over Augustijn van Hernighem, zie de studie van V . Fris
in Bulletin Corn . Royale d'Histoire 85, 1921, 1-76 .
(2) Biekorf 40, 1934, 67 .
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heel de veertigdaagse vasten gesloten bleef, to doers openhouden ( s) .
Van Hernighem laakt ook hun zedelijk gedrag das, vooral in
de omgang met vrouwen, niet to verzoenen is met de luidruchtige
devotie die zij op sommige dagen ten soon spreiden .
Al zijn grieves tegen de Spanjaarden heeft onze Ieperse kroniekschrijver dan op Krakezondag (13 Maart) 1 588 op een bladzijde
van zijn dagboek in tiers vijfregelige strofen samengevat . De
rechtzinnige Ieperse poorter beef t daarin op welsprekende wig ze de
verkropte verontwaardiging van zijn gemeente vertolkt ( 4 ) .
Het stuk begins - niet zonder ironic - als een averechtse lofrede . In acht strofen words telkens een vergelijking uitgewerkt
engelen zijn de Spanjaarden, schijnbaar, in de kerk, maar duivels
zijn ze werkelijk bij de menses waar ze ingekwartierd liggen . Dan
worden de hoofdzonden in hen aangeklaagd : zil zijn wolves van
gulzigheid, pauwen van hovaardigheid, honden van wulpsheid,
leeuwen van wreedheid . En die << domynateurs » worden alleen
lammeren ais ze - hetgeen al to weinig gebeurt - door hun eigen
militaire justitie worden opgeknoopt . Een goede Spanjaard, zo besluit de dichter, is een uitzondering die de algemene regel bevestigt .
De datum van bet gedicht : Krakezondag, is de zondag van de
Ypermarkt, 2e zondag van de Vasten, dag van bijzondere << kwelling >>, zoals oak blijkt uit de tweede << Incaernacion
Den dichter van desen, in de coude Ypermaert ghestelt,
Was derrelicke vande Spaeynsche gheeste ghequelt .
De dichter was immers zeer aangedaan door bet verval van zijn
vaderstad . Nooit to voren was er zo'n schamele jaarmarkt geweest,
zo noteert hij in zijn kroniek : op de Halle was geen enkel lakes
<< noch geheel noch half » . Het was << den sobersten tydt das noyt
en was gezien >> . Gees kooplieden, geen vertier. En bet kattenwerpen,
in 1578 onderbroken, bleef voort achterwege . Van Hernighem, die
in zijn dagboek bet oudste getuigenis over bet Kattefeest beef t
vastgelegd, blijkt zeer gevoelig to zijn geweest voor bet uitblijven
van de oude Ieperse feesten (s) . En wie anders dan ook de
Spanjaard droeg de schuld daarvan ?
Hier volgt nu bet gedicht . De tekst words of gedrukt volgens
bet eigenhandige bandschrif t van Van Hernighem (ei) .
A. V.
(3) Biekorf 40, 1934, 29 . - De Spanjaards deden beroep op de
dispensaties van de Bulla Cruciatae die bier onbekend wares .
(4) Van Hernighem staat niet alleen met zijn satire op de
Spanjaard . Een frans satirisch « adieu-lied » tegen de Spanjaard
(uit 1577) wordt vermeld door L . Van der Essen in bet artikel
Les Italiens en Flandre au XVIP siecle, in Revue Generale Beige 89,
1953, 756 .
(5) Biekorf 45, 1939, 48-49 . - Over zijn belangstelling voor de
draak en de reuzen, zie Biekorf 57, 1956, 150-152 .
(6) Stadsbibliotheek Kortrijk . Cod . 296. Deel V, p . 52-53 . - Het
gedicht werd door F. Van de Putte in de uitgave van 1864-67
(Nederlandsche Historic ; uitg . Vlaemsche Bibliophiles) weggelaten .
Vgl . Fris a .w . p . 51 .
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Lof prys ende tytelen die verhaelt met oneeren
vande Spaengiarden, yck zegghe van souldaten
die t'Ypere binder steede ende rout omme verkeeren
met huerlieder hoeren, zyn dat vrauwen van eeren ;
oock groote dieven zyn huerlieder mossatgen .
1.

10

I nghels .

INGHELEN schynnen de Spaengiarden inde kercken
maer knielen op een knie verre tmeest ghetal
niet veraccoordeerende metre catholyck huerlieder ghewercken
naer den hemel vlieghen zy wet zonder vlercken
maer werden zy zalich twerdt een goes geval .
2 . Duvets .

15

DUVELS by alle menschen zyn ze altyts in huus
daer zy ghelogiert zyn by daghen en nachten
want men verliese niet, al maectmen voor hen een cruus
yck wensche hemlieden to lygghen in Hollant
of to Oostende die den onnooselen derlyck becrachten.
3 . W ul f ven .

20

WULFVEN mueghen zy wet zyn an tafelen ghezeten
al waer zy tcoeyen vleesch ende oock van scapen
to nieten brynghen want zy veel meer eten
dan twee andere menschen, dat zy der secreeten ;
oock inde vasten connen zy tvleesch wet betrapen .
4. Pauwen .

25

PAUWEN zynze achter de straten wie zout verdraghen
hemlieden beziende van vooren, yck Never van achtere
cryghen in hemlieden zelven zeer groot behaghen
de hoverdie zal hemlieden eeuwelycke plaghen
men macht hemlieden niet blameeren of spreken lachtere.

4 de soldaten hadden over her algemeen vrouwen in hun gevolg
5 mossatge : alias mosehatse, nit spaans mu,chacho, jongen, wapendiender -- 9 zij doen met uiterlijke manieren de engelen na
10 een goet geval : een uitzondering --- 13 men verdrijft ze niet, zoals
de duivel, met een krni~teken --- 14-15 in Hollant of to Oostende
daar zouden ze voor de vijand liggen en de weerloze boer en burger
niet langer meer plagen -- 20 zij eten vlees in de vastentijd (hiervoor
p . 99)
24-25 hun hovaardigheid is aangeboren en niet nit to rneien .

5 . Honden .
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HONDEN
moeghen zy wel heeten to bedde gheleghen
bedryfven groote hoererte tot huerlieder wenschen
snoode vylleynnie met vrauwen, zout zyn ghesweghen
niet alleene inde steden maer op straten ende op weghen
de steenen zoudent beclaghen, yck laete vaeren de menschen .

6 . Leeuwen .
up den aermen lanslteden zeer ontsien
want waer zy commen daer en mach niet blyfven
zeer qualyck de beesten, yck laete vaeren de lien
ten helps noch claghen noch compasselyck zien
men zalt noch langhe onthouden duer het scrijven .
LEEUWEN
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7 . Domynateurs .
in Asien ende in Affrycken
machmense wel naemen want zy zynt weert
zeer quaelyck machmense anspreken of bekycken
want niemant en coachmen by hemlieden ghelycken
maer men leertse kennen elck op zynnen heert .
DOMYNATEUKS
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8 . Lammeren .
zynze in handen van stranck recht en justicie
als zy moeten kycken duer tstroop als zy zyn moe van gaene
dedement hemlieden als zyt verdienen duer tnalicie
LAMMEKEN

men zoude dickwils doen zeer goede punycie

45

zouden dickwils schapen wachten inde maene .

Nota .
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Hier hebt ghy ghehoort de rechte naemen
vande quaede spaensche souldaten tot den meesten hoop
maer dier esser in naer twel betaemen
die en moeten hemlieden van dander niet schaemen
de beste zyn diere maer dander goeden coop .

I ncaernacion .
Dit was in de Ypermaert ghestelt
van eene die vande Spaengiards was ghequelt .
1588.
28 vylleynnie : Ira. vulenie, laagheid
33 zip raven het vee en verdrijven de boeren 36 domynateurs in Asien ende Affrycken : oil
de officiele diplomatische titulatuur van de koning van Spanje
I ironischl
42 als zy zyn moe van gaene : ale zij hangen (ironi~rh I
45 schapen wachten in de maene : gehangen warden ; v gl. eng .
t o keep sheep by moonlight (Smith Proverbs 331) 48 de soldaten
die rich betamelijk gediagen .

102 --DE CISTERCIENZER ABDIJ TE WEST VLETEREN
Het bekende Westvlaams Trappistenklooster dankt zijn
ontstaan aan wijlen Mijnheer Jan Victoor, in leven hoppehandelaar to Poperinge. Een bescheiden gedenksteen in de
pandhof der abdij houdt zijn nagedachtenis bij de monniken
en hun bezoekers in ere .
Jan Victoor werd op 22 October 1756 to Reningelst geboren als zoon van Frans Victoor (van Dikkebus) en liens
echtgenote Maria Van D'romme (van Reningelst) . Hi j huwde
to Poperinge op 17 j anuari 1791 met Cornelia Van Isacker,
weduwe van Jan Lebbe, die haar bij zijn overlijden de zorg
voor twee minderjarige zoontjes had overgelaten . Frans Dominiek Lebbe, de oudste, werd ook hoppehandelaar, en zal
straks nog ter sprake komen . Uit het huwelijk van Mr Jan
Victoor met de 40-jarige weduwe Lebbe zijn geen kinderen
meer gesproten .
Ongeveer begin 1815 gebeurt iets merkwaardigs . Mr Victoor
van Poperinge, reeds 60 j aar oud, vestigt zich als kluizenaar
to Westvleteren op de plaats waar de abdij zich thans bevindt,
toen genoemd De Baenst, voormalig eigendom van Mr Vincent
de Croeser to Brugge, maar kort to voren (in oktober 1814)
aangekocht door Dominiek Lebbe, oudste stiefzoon van
Mr Victoor .
De lange voorgeschiedenis van dat leenhof met zijn kasteel
en drie achterlenen kon nagegaan worden tot in 1365, en
zou een interessant hoof dstuk vormen in een uitgebreider
geschiedenis van onze westhoek ; maar in 1815 was De Baenst
nog slechts een omwalde bouwvallige woning met schuur,
omringd door bos en weidegrond, alles samen bijna elf ha
groot.
Mr Victoor liet de oude woning afbreken en op zijn kosten
een nieuwe bouwen, << ver genoeg van de wal (zoals hij zich
uitdrukte) om in processie to kunnen gaan rondom het huffs >> ;
en deze uitlating maakt wel enigszins duidelijk wat Mr Victoor
toen reeds in de zin had .
Op 22 maart 1817 ondertekent Dominiek Lebbe een stuk,
schenking onder levenden, waarbij hij zijn goed De Baenst
wettelijk overdraagt op zijn stiefvader . Deze koopt op
21 februari 1818 nog een anpalend stuk grond, ± 2,5 ha,
dat eertijds ook tot De Baenst behoord had, en . . . leidt hier
verder zijn kluizenaarsleven, tot het hem gelukken zal zijn
vrome plannen uit to werken . Dat gebeurde toen hij er in
slaagde enkele monniken uit de abdij Notre-Dame-du-Gard bij
Amiens naar zijn eenzaamheid to laten overkomen, die op

4 november 1831, tij dens het eerste plechtig misoffer in de
kluis van Mr Victoor, God dankten voor die nieuwe stichting .
De oude cistercienzer abdij Notre-Dame-du-Gard werd gesticht in 1137, verkocht tijdens de Franse revolutie, en
heropend in 1818 door Trappisten van Darfeld in Westfalen .
In tegenstelling met wat men zou verwachten, werd het
nieuwe cistercienzerklooster to Westvleteren niet geheten
0 . L . Vrouw - ten - Baenst maar wel priori] (thans abdij I
0. L . Vrouw van Sint Sixtus ; en de keuze van deze naam
vraagt voorzeker enige opheldering .
Ongeveer 10 minuten zuidwest van de nieuwe Trappistennederzetting, daar waar heden Michel Verbrigghe een boerderijtje uitbaat, stond eertijds een klooster van Patens Brigittijnen dat in 1783, onder keizer Jozef II, werd afgeschaft .
Omdat dit klooster in de 17~ eeuw gebouwd was midden de
bossen die sinds onheuglijke tijden « bossen van Sint Six (t )
werden geheten, kreeg het de naam « Sint Sixtusklooster >>,
in de volksmond : Sintjix . . . of zo iets . Die Brigitti j nermonniken droegen ook een witte pij, en toen bijna vijftig
jaar na hun verdwijnen de witte cistercienzer-monniken op
De Baenst een nieuw klooster kwamen stichten, meenden de
oudere mensen van C( de Patershoek > dat de vroegere Brigittijnen van Sint Sixtusklooster in de streek waren teruggekeerd .
Dus werd bet nieuwe klooster op het hof ten Baenst door
de Trappisten van Mr Victoor eveneens Sint Sixtusklooster
geheten, want, zoals we reeds zagen, moet de vrome stichten
reeds in 1815, toen hij als kluizenaar De Baenst betrok, juist
de bedoeling gehad hebben aan de aloude Sint-Sixtushoek
een godshuis terug to schenken .
Zeer terecht mogen we spreken over de aloude Sint-Sixtushoek. Het cartularium van Watten, thans bewaard in de
stadsbibliotheek van Sint-Omaars, spreekt over Vrouwe Gertrudis die in 1260 overste was van een monialenklooster to
Westvleteren, dat zich beyond « in loco qui dicitur sancti
Sixti - op de plaats genoemd Sint Sixtus >> . En daarmee staan
we opnieuw voor minstens drie onopgeloste problemen !
Heeft de opsteller van die latijnse oorkonden, wel1.
licht ten onrechte, de naam Sint Sixtus menen to horen in
onze volksnaam Sintjix ? Moeten we niet veeleer denken aan
het grondbezit dat de abdij Sithiu in 806 to Westvleteren verworven heeft ? Sithiu's hoeve, Sithiu's gronden, bossen, enz . . .
Sithiu's, Sitj ix, Sintjix ? ? zodat Sint-Sixtusabdij met een
heilige patroon Sixtus eigenlijk niets zou to maken hebben .
Ta algeleerden mogen dat uitmaken !
2 . - Of, als het toch aan een H . Sixtus zou zijn dat onze
zuidwesthoek van Westvleteren zijn naam ontleende, aan welke
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dan ? De h. Paus en Martelaar Sixtus (Xystus) uit de misgebeden, of een andere, bv, sint Sixtus, eerste bisschop van
Reims ? Laatstgenoemde werd to Torhout ten tijde van Sint
Anschaar zeer vereerd.
3. - Of, als het toch die heilige Paus uit de misgebeden
zou zijn, welke Paus Sixtus is het dan ? Sixtus I of Sixtus II ?
Beide meningen hebben haar geleerde voorstaanders . Aan
meet bevoegden weze het overgelaten deze problemen uit
de wereld to helpen ! We keren terug naar Mr Victoor .
Op 4 november 1831 zag hij, zoals gezegd, zijn levensdroom vervuld. Reeds op 8 mei 1832 zou hij ov erhjden,
maar toen hij zich zijn nakend einde bewust werd wilde hij
als wijze stichter de toekomst voor zijn monniken, zoveel
als doenlij k, veilig stellen . De kloostergemeenschap had immers
nog gees rechtspersoonlijkheid . Daarom overlegden Mr Victoor en zijn oudste stiefzoon hoe daarin to voorzien, en
zij namen het volgend besluit . Dominiek Lebbe moest weer
eigenaar worden van De Baenst . Met een beroep op het
Burgerlijk Wetboek art. 960 werd op 3 april 1832, voor
N otaris Berten van Poperinge, de vroegere schenking onder
levenden herroepen, en tevens vermaakt Mr Victoor aan
Dominiek Lebbe het huffs ter Baenst dat hij herbouwde, en
de percelen grond die hij in 1818 nog had bijgekocht . De
Trappisten hadden dus na de flood van hun vrome stichter
niets to vrezen : zijn vertrouwensman, Dominiek Lebbe, nam
zijn task over, totdat later een andere en betere oplossing
zou mogelijk zijn, nl . op 16 mei 1860 stichting van « De
burgerlijke landbouwmaatschappij Sint Sixtus >> ; deze werd
dan op 21 mei daaropvolgend door de familie Lebbe begiftigd
met de goederen die Mr Jan Victoor en Dominiek Lebbe
voor de Trappisten bestemd hadden . (' )
Nog steeds zijn de betrekkingen tussen Sint Sixtusabdij
en de afstammelingen der familie Lebbe zeer hartelijk . Elke
zomer wordt in de abdij een jaargetijde gecelebreerd flat
tevens een welkome gelegenheid biedt voor een hartelijke
bijeenkomst der familie Lebbe. De monniken van Sint Sixtus
zijn er gelukkig om flat deze familie de grote China-missionaris, eater Vincent Lebbe, onder haar leden telt !
Ten Baenst .

J. B.

(1) Werden geraadpleegd : Archief van de Abdij Sint Sixtus,
O .C .S .O . - Andre Demedts : De Abdij van Vlaanderens Westhoek .
1956 . Met foto-opnamen van E . P . Longinus O .F.M . Twee bi'voegsels bezorgd door E. P . Desideratus O .C .S .O . - F. Vande butte
Histoire du Couve,nt de Saint Sixte . (Annales Soc . d'Emulation
T . IV (1842) 185-200 .) - A . Viaene : Het Duinhuis to Westvleteren,
en de Capehe van tsinte Six (Biekorf 1934, 7 en 254) . - Watten
een kopij (particulier bezit) van het Cartularium Wattinense, bewaard in de stadsbibliotheek to St . Omaars .
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DE SINT-SEBASTIAANSGILDE TE WEVELGEM
1776.1852

Ben oud inschrijvingsboek van deze gilde is gelukkig bewaard
gebleven en het leers ons allerhande gebruiken die in de 18~ eeuw
in dergelijke gilden in voege waren .
Wanner die gilde to Wevelgem ontstaan is zal wel niet meer
to achterhalen zijn, maar er mag wel aangenomen worden das haar
oorsprong gelegen is in de 15 e of 16e eeuw .
Het bewaarde boek dateert van 1776 en vermeldt de inschrijvingen
seders 't formeren van desen nieuwen bouck >>, was wel aanduidt
das de gilde van oudere datum is .
Het boek is ingeleid met de << Ordonnantien ende Statuten die
men schuldigh is to achtervolgen ter caemer in den hof van den
heyligen Rudder S t e Sebastianus onderhouden by de confreeri der
prochie van Wevelgem . . > Die ordonnantien bevatten 18 artikelen .
Volgens art . 1 mag de koning 12 mannen aanduiden die verplicht zijn deel to nemen aan de koningschieting.
De volgende artikelen handelen over het gedrag van de leden
tijdens de schietingen : zo iemand gereed staat om to schieten mag
men niet spreken noch getier maken voordat de scheute gelost is
(art . 2), men mag niet schieten zonder opgeroepen to worden
door de cnape (art . 3), men mag aan de leden geen andere naam
dan hun eigen christen naam geven (art . 4), niemand mag in de
gildekamer of in bet hof zweren bij God, zijn heilige Moeder of
Gods heiligen (art . 5), alle disputen en gevechten zijn er verboden (art. 6), aan het gelag op de vergaderingen mag er niet
uit potten gedronken worden (art . 7) .
Na de koningschieting moeten alien die aan de schieting deelgenomen hebben de nieuwe koning van de molen of van de pers
naar bet gildenhof begeleiden (art. 8) ; bij dezelfde schieting mag
men de molenwal of het park niet verlaten vooraleer de koningsgaai
afgeschoten is (art . 9) ; al de deelnemers moeten lotgeld storten
ten prof ijte van de persoon die de koning worden zal (art . 10) .
Al de leden van de gilde zijn verplicht op St. Sebastiaansdag
aanwezig to zijn in de mis en op bet daaropvolgend gelag (art . 11)
en op de ommegangsdagen deel to nemen aan de processie om bet
<< hooghweerdigh venerable to vergezelschappen > (art . 12) .
Daar alle voorgaande verplichtingen opgelegd zijn op straf van
boete, meestal gaande van 2 tot 6 schellingen, moeten de gestraf ten,
volgens art . 13, de opgelegde moeten prompt en zonder murmuren
betalen .
Bij bet overlijden van een gildebroeder of gildezuster moeten alle
leden de uitvaart bijwonen tot na de teraardebestelling (art . 14) .
Volgens art . 15 zijn de leden 1 schelling per maand schuldig
ten voordele van de gilde ; de eerste helft van bet jaarlijks lidgeld
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words betaald op St. Sebastiaansdag en de andere helft ofwel op
de dag van de koningschieting of wel rond St . Bartholomeusdag .
De koning mag goon bijzondere onkosten aangaan in verband
met zijn koningschap, zelfs niet wanneer hij met eer, (C slaende
trommels en vliegende vendels >> uit zijn huffs words ofgehaald
(art . 16) . Na zijn aanstelling moot hij een nieuwe deken aanduiden
en twee nieuwe zorgers, waarvan een getrouwd of weduwnaar moot
zijn en de andere een jongman (art . 17) .
Bij bet laatste artikel erkent ieder ingeschreven lid bet gezag
van de wethouders van de parochie en de heerlijkheid van Wevelgem .
Deze ordonnantien, opgemaakt de 20e januari 1776, zijn ondertekend met bet merle van de koning, Johannes Delahousse, en met
de handtekening van Joseph Vantomme, deken, en van Duf ortCornillie, de grif fier van de gilde . Op dezelfde datum waren Petrus
Minne en Joannes Parent de twee « zorgers >> .
Na de ordonnantien volgen de inschrijvingsakten van de leden
vanaf 1776 tot 1852 .
Als voorbeeld volgt bier bet of schrif t van de eerste akte .
Inschrijvingsakte van een gildelid
Hedent onderschreven daete, verclaert den onderschreven Joannes
Delahousse coningh deser gilde sigh geengageert to hebben als confrere
in de gilde van den heyligen Sebastiaan onderhouden met den handboge binnen dose prochie van Wevelghem op belofte van de condition
to onderhouden die desen boucle vermelden . Ende voorders verobligeert
by zyn hoirs naer zyn overlyden dat sy zullen moeten geven in profytte
van dose gilde, immers aen iederen confrere die hem present zal vinden
in zyn uytvaert tot dat zyn lichaem in de gewyde aerde zal gelegt zyn,
mits zy moeten t'offerande gaen in de hoogmisse, eenen pot goet bier,
eene sositse van eenen stuyver ende bet broot op zyn advenante .
Wevelgem desen 20 Januarius 1776 .

Deze akte is voorzien van bet merle van de inschrijver en van
de handtekening van de deken der gilde.
De andere akten zijn in dezelfde aard opgemaakt ; er zijn er 141
van confreers en 44 van conf reressen .
leder akt vermeldt de gift die de erfgenamen bij bet overlijden
van de ingeschrevene schuldig zijn aan de gilde. Deze doodschuld
bestaat meestal in « eene tonne goes bier in banden >> of een halve ton
bier. Sours words die schuld vastgesteld in munten, by . « 10 pons
paresyse > of « 3 guldens courant >> .
Hier volgen enige typische vermeldingen van de doodschuld .
Eugenius Ernaert (1776) bepaalt de schuld van zijn erfgenamen
op « twee tonnen goods bier in banden, is bet saecken das by
court to hebben bet uytvaerdt van twee uren ; eene tonne als voorseyt als wanneer das by voor zyne ziel court to hebben bet uytvaert
van eene ure, ende als wanneer das zyne hoirs of to naercommers
voor syne ziele maer en doen celebreren een uytvaert van een halve
ure, daer door verstaende bet cleenste, sullen sy als dan maer moeten
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geven eene halve tonne ; voor welke gift dezelve gilde zal verobligeert
zyn to doen celebreren eene singende misse tot laevenisse van syne
ziele zoo haest zyn lichaem daer van sal gescheyden syn . >>
Petrus Demuyttenaere (1776) ondertekent volgende doodschuld
voor iederen << confrere die in syn uytvaert zynde van t'beginsel
tot bet eynde en t'offrande gaende in de misse, eene canne goes bier
ende eene hespe van 12 pons in t'generale . . .
Verscheidene vrouwelijke leden bepalen << eene tonne goes bier
(of een halve ton) in banden, op conditie noghtans dat sy naer
haer overlyden van de confreers ende niet van de conf reressen wilt
naer de gewyde aerde gedregen worden >> .
Petrus Carton (1778) belooft << aan ieder confrere die syn
lichaem van syn buys naer de gewyde aerde sal vergezelschappen
eene canne goes bier, eene soucisse van eenen stuyver ende broot
op zyn advenante ; ende waert dat bet geviele dat bet Vrydags,
Saterdags ofte vigiliedag waere, in plaetse van eene soucisse voor
eenen stuyver caes >> .
Joannes Mestdagh (1783) : « een tonne goes bier in banden ende
eene hesp wegende 23 pons met broot en mostaerd op zyn advenante
ende een half pons was voor bet brenden van den selven heyligen >> .
Petrus Lesaffre (1801) : << een tonne goes bier in banden, eene
hespe wegende twintig ponden mitsgaders brood en mostaerd op
advenante
elck eenen stoel om daer op to Bitten tot bet eten de
geseyde espe . . . >> .
Louis Delecroix, fabrikant, en zijn huisvrouw Marie Smulders
(1807) beloven elk << eene tonne goed bier in banden, een goede
soupee en behoorlijke caf fe » .
Joannes Catry, linnenkoper makelaar (1826) : << tien stoopen bier
a vyf stuyvers brabantse courant den stoop, 12 Frans brooden van
een stuyver en 3 pond nugter kalf vleesch >> .
Frederik Accou (1826) : << een derdelinck bier in banden en ideren
confrere een pype met tabak holland >> .
Ook Franciscus Lahousse, in 1784 gekozen tot alferis van de
gilde (vaandeldrager), beloofde een doodschuld to betalen en verbond
zich << bet vender to onderhouden van stoppen en nayen ten waere
dat er eenige nieuwe stucken soude van node syn . . ., de confreers
ofte confreressen to helpen begraeven . en van eens jaers syn gelaegd
to betaelen op den dag van de craekelingschietinge
>> .
De trommelslager Petrus Polderman, de alferis Joannes Doornaert
en de fluyter Jacobus Barrat, alle drie aangesteld in 1803, behoeven
zich niet tot een doodschuld to verbinden maar beloven bun functie
to vervullen << miss daer vooren to genieten de indemniteyten van
ouds geplogen en miss de gilde bun lichaem naer de gewyde aerde
zal draegen met open vaendel en trommel >> . De tro mmelslager
Joannes Steenmeijer, aangesteld in 1809, besprak dat hij moest
begraven worden met << fluytiens >>.
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In 1846 werd een nieuwe pens ingehuldigd . Was bet deze die
stond op bet gehucht « de Kweeke >> ? 20 laden van de gilde hadden
in totaal voor 220 F aandelen genomen voor bet bekostigen van
de pers . Vanaf die tijd weed echter schier nets meer ingeschreven
in bet hierboven bas roken boek . De oude ordonnantien en de
oude costumen vervielen .
In 1866 werd een nieuw reglement in voege gebracht waarin
van de doodschulden geen sprake is. Enige maanden later (in 1867)
werd een nieuw vaandel ingehuldigd, een standaard in rood f luweel
met middenin bet beeld van de patroonheilige op linnen geschilderd .
Helaas ! bet opschrift van bet vaandel was in 't frans : Societe

Saint Sebastian W eveighem,
Veal merkwaardiger is hat eeuwenoude houten beeld van St Sebastiaan dat nog in bezit is van de gilde .
Dit beeld stelt de heilige voor gebonden aan een boom en met
pijlen doorschoten. Het bestaat uit 2 stukken : hat ei enlijke beeld
van 1,40 m hoogte uit een enkele blok hour gebeitel en de lemon
van de boom : 0,20 m hoog . Heel hat beeld werd in de loop der
i j den verscheidene malen geschilderd .
Zowel hat vaandel als hat beeld geraakren in de vergetelheid ;
thans worden pogingen aangewend om ze beiden op to f rissen met
de bedoeling ze daarna to laten prijken in her lokaal van de huidige
handbooggilde . We hopen dat die kostbare relieken voortaan in
ear zullen bewaard blijven .
t

J . VERVENNE .

OUDE GRAANMAAT

Biekorf 1957, 288
Onze oud-secretaris, Camiel Vermeulen, (geboortig van Sint Janbij-Yper, en bier altijd gewoond) weet to vertellen, dat bij hem
thuis, op de hofstede zo'n graanmaat in gebruik was . - Zijn
echtgenote, Celine Ghekiere, geboortig van Gits, zegt dat ook bij
haar thuis de graanmaat gebruikt werd . De inboud ervan lean zij
niet meer bepalen. 't Was een houten emmertje, met fangs boven
een dwarsbalkje, dat de twee boorden verbond . << Ik weet flog, zegt
zij, dat men de hand in 't graan stale, om deze bindlat vast to
nemen >> .
Op de hofstede van onze oud-secretaris, bier to St . Jan, was de
graanmaat in gebruik tot aan de eerste wereldoorlog . In 1915 werd
St . Jan geevacueerd: Camiel Vermeulen-Ghekiere is met zijn gezin
naar Frankrijk gevlucht en heeft daar een nieuwe graanmaat gekocht .
Daze was uit ijzer (bij zegt, dat bij ze nog staan heeft op zijn zolder)
en de inhoud ervan was : 20 liter. Men noemde dat in Frankrijk
« boisseau >> .
J. M.

- 109 -RULDERSAGE EN REULINKLIED
RULDER en REULINCK (reuling) hebben in de West-

vlaamse volksmond dezelfde betekenis . Reeds in zijn Algemeen
Vlaamsch Idioticon (1865-70 en 1883) tekende pastoor
L . W . Schuermans het w. reuling op, als een verkorte uitspraak van reuneling, in de zin van uitgeroeide boom- en
andere wortelen . In deken De Bo's Westvlaamsch Idioticon
(1873) betekent reuling een uitgeroeide tjok of wortelblok
van of gehouwen hour, ook onder de naam aarsgat (of
eersgat) bekend . Het w . rulder heef t De Bo niet opgenomen .
Wel vermeldt Loquela (Woordenboek) het w . rulder, dat
to Brugge een kleine brok steenkool betekent .
Uit de hierna opgenomen Moerkerkse sage blijkt zowel de
betekenis van het oude woord als het heersende bijgeloof ten
opzichte van de rulder .
DE SAGE VAN DE

RULDER

Als men vroeger bomen uithakte, lies men de rulders in
de grond zitten en de armen of de werklieden mochten ze
komen uithalen . Zo een uitgegraven rulder mocht men niet
schoppen . Want met ze uit to halen haalde men ook hun
geest uit de grond en die kon zich wreken op wie de rulder
mishandelde.
Te Moerkerke zaten enige mannen in de herberg en vader
was er bij en ze spraken over de rulders die langs het Leitje
waren uitgehaald . Vader zei, dat men die niet mocht schoppen, dat daar kwaad kon van voortkomen . Een paardeknecht,
die daar bij zat, loech vader vierkant uit en met veel grote
woorden zei hij van « 'k zou mij alhier en 'k zou mij aldaar
een keen willen weten wat dat mij zo een rulder zou doen ? >>
In 't naar huffs gaan, moest hij fangs 't Leitje en hij zag
daar de rulders liggen, die ze hadden uitgedaan . Hij schopte
er ene in het water en loech nog een keer ferm met al de
oudewijvenpraat .
Nlaar als hij thuiskwam en in 't paardestal in zijn koetse
wilde kruipen, lag de rulder daar al in zijn plaats . 's Anderendaags hoorde de boer 't gebruikelijk geruchte niet, dat de
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ging kijken en zag daar zijn paardeknecht stokkestijf voor
zijn koetse staan en de rulder in de koetse . Ze zijn moeten
om een geestelijke gaan om hem to belezen en 't is maar
dan das hij weer heel tot zich zelf gekomen is .
l . - Opgenomen in 1956 bij Leopold Van Eeghem, geboortig
van Zeebrugge en thans woonachtig to Assebroek . Zijn vader was
van Moerkerke afkomstig (circa 1870), en heeft die sage menigmaal in de huiskring verteld .
2 . - De wrack van de boomgeest, verscholen in de rulder, bet
boomgedeelte das bet langst na bet vellen bet leven bield, blijkt
bier hoofdthema van de sage . Voor bet Vlaamse land bezitten
we geen andere varianten van soortgelijke geloofsuitingen uit voorkristelijke tijden . Voor alle inlichtingen over of varianten van dit
zeldzame, boeiende en verrassende sagenthema danken we bij
voorbaat.
3 . - De literatuur over de << Beseelung des Waldes », zoals
Wilhelm Mannhardt bet in zijn « Wald and Feldkulte > noemt,
moeten we bier niet uitdiepen . Dit zou ons to ver afleiden . Immers
in bet eerste deel van dit weleer baanbrekend werk over << Der Baumkultus der Germanen and ibrer Nacbbarstamme >> (Berlin 1875)
zoekt men tevergeefs naar vergelijkingsmateriaal over de wrack van
de boomgeest . Het krioelt er nochtans van oudgermaanse gegevens
en sagen over de << Baumseele >>. Ditzelfde voorkristelijk geloof
bleef niet tot de germaanse stammen beperkt, men vindt bet ook
bij andere volken terug, en bet blijkt ook hedendaags nog levendig
bewaard bij primitieve stammen (St . Thompson, Motif-Index of
Folk Literature. Copenhagen 1955, dl . I, motief C. 510 en volgende,
alwaar een reeks tabu's over bet aanraken van bomen words aangewezen) .
4. - Uit schaarse gegevens blijkt nog das de rulder of stronk
als de voornaamste verblij f plaats van de boomgeest werd aangezien .
In een Beierse sage woont de boomgeest in de rulder en biedt
bescherming can de persoon die vlucbtend voor de Wilde Jacht
op de rulder plaats neemt op voorwaarde das er op bet platte vlak
drie kruisen werden ingekerfd . (A . Wuttke, Der deutsche Volksaberglauben der Gegenwart . Leipzig 1925, blz . 20) . -- Volgens
een sage uit Silezie moet de houthakker de boom om vergiffenis
vragen vooraleer met bet vellen can to vangen om hierdoor de
boomgeest uit zijn enge verblijfplaats to verlossen . Words die voorzorg verwaarloosd, dan moet de boomgeest verder leven en lijden
in de rulder (Fr . Ranke, Die deutschen Volkssagen . Munchen 1924,
blz . 286) .

5.
Het nauwste verband met de Westvlaamse sage vindt men
in een sprookje uit Litauen -- een variance van de visser en zijn
vrouw - waarin de weldoende boomstronk door de boer words
afgerost, omdat de man er over gevallen was . De stronk neemt
wrack op de boer en vervult zijn wensen niet meer (J . Bolte L . Mackensen, Handworterbuch des deutschen Nlarchens . Berlin
1930-1933, dl . I, blz . 197) . Het sprookje, minder dan de sage
gebonden can tijd en plaats, schenkt ons hier een ver echo van
een over geheel Europa verspreid geloof can de boomgeest gedurende voorkristelijke tijden . Het is niet uitgesloten, das ook nog
in andere werken over dit oeroud verschijnsel van het volksgeloof
words gehandeld.
LIEDEKEN VAN DEN
l.

REULINCK

Die met ons wilt broeder spelen
laet geen saeken u verveelen
maer lustig drinckt
ende singht / luijder keele
laet ons t' wijntie binnen spelen .

2 . Ghij en moet niet verre loopen
hier is reulinck to vercoopen
voor cleijne prijs
jonck en grijs / wilt niet stroopen
t' is voor die heef t wel gesopen .
3, t' Schoon ons broe(r)s sijn sterck van maegen
das sij t' wijntie connen draegen
schoon das men krult
en was putt / onsen waegen
wort met reulinck omgedraegen .
4 . Ons broeders sijn blij van geeste
hier al op de selve f eeste
want reulinck laen
is gedaen / op den waegen
eer wij worden omgeslagen .
5 . Den waegen is sterck gelaeden
brengt nog eens t' is niet to spaeden
hier op het pas
elck nog een glas / om to drincken
laet den reulinck dapper clincken .
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6 . Daer sprack nog een droncken broeder
jae gij sift mijnen behoeder
ik wil sonder pijn
drincken wijn / t' mag soo wesen
reulinck laen is weert gepresen .
7 . t' Is tijdt das wij t' suijpen staeken
want wij souden reulinck braeken
sonder confuijs
elck naer huijs / om to slaepen
want wil connen met meer gaepen .
1.
Afschrif t van het handschrift Nr 2188 der Universiteitsbibiliotheek to Gent getiteld : << Schrijft-Boucle, Behelsende, Alderhande Soorten van schoone ende vermaeckelijke, Liedekens, soo
uijs opera als antlers, met seer aengenaeme en nieuwe voijsen, verciert . Begonst op den 14 augusti 1757 Door mij Chatrina Jacoba
de smit. » Dit lied op blz . 147-148. Het hs is afkomstig uit de
verzameling van Fl . Van Duyse. Uit de liedereninhoud blijkt das
de schrijfster to Brugge verbleef .
2 . - Ten titel van inlichting en ten dienste van de geschiedenis
van het toneelwezen to Brugge copieren we de twee volgende nota's
uit dit merkwaardige Brugse handschrif t : (blz . 17-38) : Opera
Mimi ofte De opgereghte liefde, opera in drij acten ghespeelt door
de ijverige brugsche jonck-heijdt in het nieuw concert huijs (1756) ;
(blz. 39.64) Opera van de bohemienne ofte wel den bedrogen
gieregaert opera comique in twee acten. Verthoont door de ijverige
brugsche Jonckheijt in het nieuw concert huijs op de oude beuse
den XXVII 9bre 1VDCCLVI . Nota : Hier en wort maer alleenelijck het gesanck geschreven om redens das mij de spraeke soo
niet en aenimeert als het gesanck .

3.
Het reulincklied is een gelegenheidsdrinklied . Levenslustige
drinkebroers hebben reulinck uitgegraven en opgeladen, en ze vieren
die gebeurtenis in een nabije kroeg . Er heerst tevredenheid over
de volbrachte dagtaak en nergens in het lied words enige zinspeling
gemaakt op een andere reden . Zou dit drinkgelag echter niet op
bijgeloof berusten ? Of bedronk men zich uit schrik voor de eigenaardige lading, waarover nog bijgelovige geruchten (in de trant van
het sagenthema) in omloop waxen? Ook dit lied is enig in zijn
snort, drinkliederen zijn er genoeg, maar over de reulinck is het
het enige, das we tot nog toe ontdekten .
H . STALPAERT .

113 NOG OVER DE KAPEL
VAN O .-L .-VROUW-BOODSCHAP TE EGEM
In een vorig artikel over dit onderwerp ( 1 ) schreven we dat
zekere financiele moeilijkheden in de familie del Rio, heren van
Egem en eigenaars der kapel, de oorzaak water van de opheffing
van de stichting Jan del Rio. Hierdoor kwam de 0 .-L .-V .-kapel,
waarin de gestichte dagelijkse mis moest opgedragen worden, en
waarrond eens een levendige devotie bloeide, in de vergetelhoek
terecht en verdween bij gebrek aan belangstelling bij de eigenaars
en bij de Egemnaars.
Over deze financiele moeilijkheden vonden wij nog enkele ophelderende bijzonderheden (2 ) .
Aan de kapel was een kapelaan verbonden, die een jaarlijks
inkomen genoot van 60 p . gr ., ten laste van de f amilie del Rio .
Hiervoor hadden Ant . Gabr. del Rio en zijn echtgenote Francoise
Borluut in 1658 een kapitaal ten bedrage van 960 p . gr. bezet op
verschillende landerijen en huizen to Egem .
Na het overlijden van jhr A . G. del Rio in 1685 rezen er
onmiddellijk moeilijkheden tussen de erfgenamen rond dit kapitaal
en de gehypothekeerde landerijen . Niemand was voorzeker geneigd
deze last als erfdeel op zich to nemen. Bij << vriendelycke transactie
van 4 mei 1688 ram de douairiere Fr . Borluut de helft van deze
last op zich, terwijl de andere helft ten laste bleef van haar oudste
zoon, jhr. Pieter Francois del Rio, nieuwe heer van Egem . Fr . Borluut
overleed in 1707, kort daarop gevolgd door de jonge kasteelheer,
de pas vermelde P . F. del Rio, die stierf in 1709 . Nu werd de
erfenis van de fondatie een ingewikkeld spel, vooral toen er ruzie
ontstond tussen de erf genamen.
Na langdurige moeilijkheden en verwikkelingen werd op
12 juni 1734 een transactie tussen de heer van Egem enerzijds, en
Henricus van Susteren, bisschop van Brugge, anderzijds, getekend .
Deze uitvoerige akte bevat bet omstandig relaas der vooraf gaande
moeilijkheden met Baron L . A. van Haveskercke . De bisschop van
Brugge aanvaardde bet voorstel, dat bepaalde dat de dagelijkse
fondatiemis zou opgedragen worden in bet seminarie to Brugge,
of elders, naar bet goedvinden van de bisschop en zijn opvolgers .
Er werd dan ook gestipuleerd dat er gedurende bet lever van
Ant . Gabr . del Rio, iedere zondag in de Egemkapelle een mis
met cathecusatie » zou opgedragen worden, << tot commoditeyt
van den heere >>, door een priester, die door de bisschop zou aangewezen worden .
(1) Zie o,nze bijdrage De kapel van 0 .-L .-V-Boodschap to Egem,
in Biekorf 1954, blz . 285-297, en het artikel van M . English, Eegemka elle, ibid., blz . 225-230 .
(2) Rijksarchief, Brugge, Fords van der Gracht d'Eeghem, nr 80 .
Bundel verschillende stukken.
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Deze overeenkomst werd goedgekeurd door bet kapittel van de
kathedraal to Antwerpen op 27 juni 1734, en door de bisschop van
Brugge definitief aanvaard op 2 juli van hetzelfde jaar .
Om de belangrijke som van de stichting to vinden -1500 p . gr. verkocht de beer van Egem, bij akte van 3 juli 1734, zijn groot
herenhuis to Brugge - op de zuidelijke hoek van de St-Joris- en
Pottevijnstraten, - aan jhr . Alb . Ign. de Grass, beer van Moorsele .
Deze betaalde de koopsom in staatsrenten rechtstreeks aan bet
seminarie, vertegenwoordigd door kanunnik Petrus Massemyn en
kan . Hub . Ant. van de Vliet, secretaris van bet kapittel van de
kathedraal . Het was evenwel slechts op 1 augustus 1734 das bet
seminarie de lasten der stichting zou beginners uitvoeren .
DE EGEMKAPELLE IN HET GODSDIENSTIG VOLKSLEVEN

Enkele gegevens, meestal gevonden in een rekening over de inkomsten en uitgaven der kapel voor de jaren 1722-1725, opgesteld
door de kapelmeester Lieven de Vos, laten toe een blik to werpen
op bet levers, in en om de kapel, in een tijd das deze haar bloeiperiode seders lang voorbij was .
Te oordelen naar de maandelijkse inkomsten in << den block
van de kapel, was de devotie er reeds veel verminderd, vergeleken
bij de vette jaren uit de jaren 1660.1680 . Het was vooral op
0.-L.-V.-Boodschap en tijdens bet octaaf, das bet yolk nog de weg
vond naar de Egemkapelle. In 1722 beliepen de ontvangsten in
de of ferblok nog 10 p . 18 sc . gr. ; in 1723, 8 p . 4 sc . 1 gr., en rond
de jaren 1730-34 was das cijf er reeds geslonken tot ongeveer 4 p . gr .
per jaar. Jaarlijks werden er nog een dertigtal eieren geofferd, en
op een zeldzame keer, nog wel eens een kieken . Vroeger was das
char was anders ! In de maanden maart-april 1670 werden er juist
geteld 543 eieren geofferd, mitsgaders nog een hele hoop kieken,
duivejongen, vlas, boter en kaarsen .
De gewone uitgaven uit 1722-1725 gingen hoofdzakelijk naar
wierook, olie, was, kaarsen, zeep, missebrood, bet wassen van bet
lijnwaad der kapel, enz . Het was de koster van Koolskamp die
bijna alles leverde .
Over de plechtige viering van Onze Lieve Vrouw Boodschap en
bet octaaf van das f eest, bevat die rekening ook enkele sporen .
Natuurlijk werd de kapel versierd, en om bun goede diensten
werden << pareerders ende hulstebrengers > door de baljuw van de
beer van Egem getrakteerd . Tijdens bet octaaf werd er in de kapel
elke dag een << solemneele misse >> opgedragen, waarbij de koster
van Egem of Pittem, mitsgaders andere zangers, hielpen zingers .
In 1725 werd de koster van Pittem vergoed om gedurende de
acht dagen een << Spaensche misse >> gezongen to hebben . Tijdens
de dagen van devotie werden er ook kaarsen verkocht << ten profytte
vande capelle >> . De paters van Tielt kwamen onder bet octaaf

helpen in bet opluisteren van de goddelijke diensten, en ook our
de pelgrims to zegenen . Hiervoor kregen zij jaarlijks een kleine
aalmoes en 200 eieren << volgens oude costuyme >>.
De zondag na 10 juli, verjaardag van de opening der kapel in
1661, was de kermis van de Egemkapelle . De kapelaan zong er
dan een << somlemneele > hoogmis, tot intentie van de bedevaarders,
waarvoor de zangers der kapel in 1722, als jonste, een K quaerte
goes bier >> mochten uitdrinken .
Op tweede Sinksen ging to Egem, lijk in zoveel andere parochies
in West-Vlaanderen, de grote parochiale ommegang uit . In 1725
betaalde de kapelmeester 2 sc . 8 gr. voor bet bier van de « schotters >>,
die op die dag hun donderbussen lieten daveren << alswanneer de
parochiale processie court naer de cappelle >> .
MOBILAIR EN

ORNEMENTEN

IN DE EGEMKAPELLE

Dezelfde rekening der kapel, gaande over de jaren 1722-1725,
vermeldt ook enkele aankopen en uitgaven voor bet mobilair en de
versiering van das gebouw .
In 1724 werd er een nieuw marmeren Onze-Lieve-Vrouwbeeld
geleverd door beeldhouwer Joannes Baptist Dhaemere . De uitvoerige
inventaris van de kapel uit 1729, waarover verder gesproken words,
beschrijft dit stuk als : « een marberen onse Lieve vrouwe beeldt
met een kindeken Jesus niet seer groot, hebbende elck een silveren
croontien op thoof t >> . Dit beeld kostte 8 p . gr .
Meester Theodorus Brandefeer, beeldsnijder to Kortrijk, leverde
in 1722 aan de Egemkapelle « eenen boom tot bet verheffen van
het bildt van Onse Lieve Vrauwe, in den welcken bet voorschr .
bildt nu is rustende op den autaer >>. Deze << boom >> kostte 14 sc . 8 gr.,
en moest wellicht herinneren aan de linde uit de kasteeldreef, waar
de Egemse devotie rond 1650 begonnen was . Dezelfde meester
Tb. Brandefeer bezorgde bij die gelegenheid ook << twee pyramiden >
voor 1 p. 15 sc. 4 gr., en in 1723 kwam hij opnieuw naar Egemkapelle, deze keer met << een crucifix met den apendenten voet >>,
das door de kapelaan, Kan . Joos Vlieghe, verzilverd werd . Nadien
bezorgde Brandefeer nog << eenen H . Geest >>, waarvoor Kan . Vlieghe
<< eene straele >> maakte .
Koperslager Jacobus Rame words in het zelfde document enkele
keren vermeld . In 1722-23 leverde hij zes altaarkandelaars, zes
<< aermers > en een koperen kroon van 46 pond . In de zelfde rekening
staat to lezen das kapelaan Kan . Vlieghe alle sieraden en boutsnijwerk verguld of verzilverd beef t, en das « vereerende gratis aen
de capelle synen arbeyt >> .
Een zeer uitvoerig inventaris van alle meubelen en ornamenten
uit de kapel, werd op 5 oktober 1729 opgemaakt door Joannes
de Clercq en kapelaan D . o Hederman . Uit die opgave schijnt het
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das de kapel wel voorzien was, wellicht van bet goede en bet
pralerige to veel had . Uit die lange lijst volgen bier enkele items .
Alvooren op den autaer die heel wel geconditioneert staet . . . >> :
de gewone altaarbekleding, bet tabernakel << ende in bet H . Tabernaeckel is bevonden een sylveren synsel met de relyquien ghewonden
in een schoon witten douckske, een silvere ciborie, een silvere kilck
met de patine vergult met gout . . . Item noch een rout houten ciborie
gebordeurt met een cruysken daer op, daer men de benedyctie mede
placht to geven >> . Op bet altaar zijn nog << drie taefereelkens >,
<< twee gelaesen caskens met eenige reliquien >>, vier grote en zes
kleinere kandelaars, een klein kruisbeeld op voet, staande op bet
tabernakel, verder nog een houten << cruysificx >> met een voet en
bet reeds vernoemde Lieve Vrouwebeeld in mariner . Bovendien nog
een hele hoop << blomtacken van papier >> en pluimen .
<< In tcasken van syden den autaer >> : bloemtakken van papier
en van pluimen, een houten kroon om op bet tabernakel to plaatsen,
een << H . Geest van bout > en twee engelen, elk op een voetstuk .
Verder in de kapel : de kommuniebank en << op ider eynde een
traille om bichte to hooren, middelbaer groot >>, de knielbank van
de kasteelbeer, << een houten schuyflae die onder den voet vanden
autaer schuyft >>, twee wierookvaten, een tinnen teljoor met twee
tinnen kannetjes << om wyn en water to schencken >>, een draaiende
lessenaar <<. met eenen bouck daerop >>, een kaarsroede, en veel
andere kleinigheden . Aan weerszijden van bet altaar hangs een
schilderij << eene van Ons Heere en eene van Onse Lieve Vrauwe >> .
Aan iedere zijmuur prijkt er nog een << taefereelken > en onder
ieder daarvan hangers vier zilveren hartjes . Naast bet altaar hangs
een houten rek, met bet was das de pelgrims offeren aan 0 .-L .-Vrouw .
In bet midden van de kapel hangs een << schooners metaele kandelaere > voor acht kaarsen, en tegen de muur staat de zitbank voor
de kapelmeester, waarin een << synselken > en een houten schaal
voor << caritaete >> . Aan de muur hangers nog zes schilderijen, waarv66r telkens een grote metalen kandelaar . In de kapel hangers ook
nog twee traders << waarin de litanie van onse lieve vrauwe geschreven
is om de pelgrims to lesen >> . Naast de ingangsdeur hangs een
steenen wiwaeterbackschen > met char hovers een schilderij << van
onsen heere hanghende aen tcruyseficx >> . Er zijn ook twee offerblokken, ten voor 0 .-L .-Vrouw en een voor de armen der parochie .
In de nieuwe sacristie, gebouwd in de zomer van 1724, vinden
wij de gewone misgewaden, een zetel met een kussen, een << casken
in de meur, van binnen met goude leer >>, een lessenaar met twee
misboeken, een < rituale romanum > en een kas met zes laden voor
bet kerkgewaad. Aan de muur hangers vier traders << daer de door
op geschildert staet >>, en nog iets eigenaardigs, << achttien doodtshoofden van papier gemaeckt en dienen tot Allersielendach >> .
In bet << torreken > hangs een << cleen clockscken . . . om to luyden
tot den dienst, waer van den reep slecht is >> .
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DE KAPEL NA 1734 EN HAAR OPHEFFING

Alhoewel de stichting deken Jan del Rio ---- een dagelijkse mis door bet Seminarie to Brugge volledig werd overgenomen, werd
in bet aannemingscontract van 12 juni 1734 overeengekomen dat
voort iedere zon- en feestdag een hoogmis in de kapel zou worden
opgedragen, zoals hoger aangestipt werd . Ook na bet overlijden
van Ant . Gabr . del Rio in 1747, werd bet f eest van 0 .-L . U .Boodschap ieder jaar in de kapel gevierd . De paters Recollecten uit
Tielt kwamen dan, naar jaarlijkse gewoonte, hun werk doen in
de kapel. Maar blijkbaar hadden de mensen uit de streek stilaan
de weg naar de Egemkapelle vergeten : in 1764 bedroegen de offerpenningen uit << den block > nog slechts 12 sc . gr., terwijl bet
zegengeld op Onze Lieve Vrouwendag alleen reeds 14 sc. gr .
opbracht.
In de rekeningen van bet kasteel uit de jaren 1740-1765 werd
telkenjare de onkost van twee of drie pond was of roekeersen
<< tegen once lieve vrauwedagh >> ingeschreven . De paters werden
op bet kasteel ontvangen, of ook op de Egemse pastorij, waar zij
op 's heren kosten onthaald werden op << aberdaan, cabilliauw,
salm en stockvis >> . De familie del Rio verbleef hoe langer hoe
minder to Egem, en de kapel die haar weinig opbracht, maar hoe
langer hoe meer kostte, scheen op bet kasteel nog weinig belangstelling to hebben . In 1765 werd bet 0.-L.-Vrouwf eest voor bet
laatst gevierd.
De brief, door de pastoor en de parochianen van Egem op
22 juli 1766 gezonden naar de bisschop van Brugge, bevestigt
dat de kapel << staet in prieckel van haest in to vallen .
en in
corten tyt zal to niet gaen >>, en de kerkgewaden werden door de
muizen << verdestrueert >> .
In bet najaar van 1766 werd de kapel afgebroken . Het of braakmateriaal werd verkocht << in profytte vanden orgle >>, die de
Egemnaren voor hun kerk gekocht hadden, maar die zij maar
moeilijk konden betalen .
V. ARICKX .

WIELLANDEN TE BESELARE

In verband met mijn << Wielstuk to Rumbeke >> in Biekorf (1957,
304 ; vgl, ook 371) schreef dhr Jozef Maes uit Beselare mij : Wij
hebben bier to Beselare geen wielstuk maar twee wiellanden : den
grooten en den cleenen wiellant . En daarbij ligt geen ballinckstuck
(zoals to Rumbeke), maar «een stick lants ghenaempt ballegysel ken >> .
Dit laatste oak vermeld bij De Flou I 492 . Anders alle drie uit
Register Wettelyke passeeringen, jaar 1741 en 1752 .
,J . D. D .
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TOPONYMICA UIT DE KUSTSTREEK

(vervolg van blz . 59)
HEENVOORDE EN STAPELVOORDE . Wij hebben bier reeds
meermaals geschreven over de Heenvoorde (thans Eevoorde,
Eivoorde), een der vier gegraven waterlopen, die Brugge met
de kreken in de overstromingsvlakte van Eiensluis en GrootReigarsvliet verbonden : de Lisseweegse Watergang met de
Holevliet, de Heenvoorde met bet krekenstelsel van de Noorden Zuidwatergang, Rontsaartader met de Zuidwatergang en
bet Oude Zwin met de Reigarsvliet . Wij hebben eveneens
aangetoond dat de naam Heenvoorde afgeleid is van de oude
plantnaam been, die in tal van toponiemen voorkomt en net
of bies (bier wellicht zeebies) betekent . Dus Heenvoorde =
oorspronkelijk een voorde, wad, waadbare plaats op een plek
waar veel net of zeebies groeide, meer bepaald een door aanslibbing opgehoogde en dus waadbare plaats in de schorre .
Met zekerheid zullen wij wel noon to weet komen waar
deze voorde, waarvan de naam later op de watergang is
overgegaan, precies gelegen was . Wellicht ten plaatse waar de
watergang in de natuurlijke kreken liep, dus op bet punt
waar bet 70ste, 74ste en 75 ste begin van Groot-Reigarsvliet
bijeenkomen . Daar loopt de Heenvoorde onder de Heistse
heerweg, lit is de oude weg van Dudzele naar Ramskapelle
en Heist . Deze plaats ligt niet yen van de oeroude hofstede
Kathem (vaak ook Gathem en zelfs Gothem geschreven ) in
bet 72ste begin van Groot-Reigarsvliet . Deze hoevenaam bevat
bet toponymisch element kat (verwant met kale ), dat bier
aarden opworp » (Lindemans) moet betekenen .
Ongeveer 1,5 km ten zuiden van de vermoedelijke oorspronkelijke Heenvoorde vinden we een andere voorde
Stapelvoorde (thans meestal verkeerdelijk Stabelvoorde), een
oude hofstede en wijk bij de Heenvoorde (watergang ) . Dit
Stapelvoorde wordt reeds in de 13~e eeuw vermeld : ten stele
die men bet stapelvorde (Cart . Dun. 1284) ; locus qui dicitur stapelvorde ( Chart. 0 . L . Vr . Brugge, 1271), enz . ( zie
De Flou) . We komen later, na een grondiger onderzoek, op
bet probleem Stapelvoorde terug . De ontwikkeling moet de
volgende geweest zijn : oorspronkelijk een waadbare plaats
door de schorren ; vervolgens, na bet graven van de Heenvoorde, een brug over deze waterloop ; later ging de naam
over op de hofstede en de wijk . Ten vergelijking : Zwankendamme (hiervoor blz . 57) .
Stapelvoorde is ook de plaats waar de heerweg van Dudzele naar Westkapelle, die een eindje Tangs de Heenvoorde
loopt, plots deze waterloop verlaat (niet de huidige steenweg
die de hoek afsnij dt ; zie kaarten) .

119
De naam Stapelvoorde is afgeleid van stapel, waarvan de
betekenis hier niet geheel duidelijk is . Een stapel is een
opgetaste hoop, een verkoopplaats van waren . Was dit Stapelvoorde een stapelplaats voor koopwaren aan de Heenvoorde ?
Zeer waarschijnlijk niet . Wij zijn van oordeel dat de oplossing van dit probleern in een andere richting client gezoc ht
to worden .
De Heenvoorde moet een belangrijke rol gespeeld hebben
bij net vervoer van turf, dat uitgeveend wend in de wijde
veenmoerassen die zich in de middeleeuwen tussen Dudzele,
Lissewege, Ramskapelle en Heist uitstrekten . Deze uitgeveende terreinen zijn thans grotendeels door lage weiden
ingenomen ( ) . Wij vermoeden dat Stapelvoorde wel iets to
maken heeft met de turfwinning : een voorde ( latere brag)
wear de turf gestapeld wend om clan vender per boot of per
wagen vervoerd to worden . Per boot Bruggewaarts, per wagen
langs de heerwegen naar de naburige hofsteden en dorpen .
Laten we terloops nog opmerken dat de vier belangrijke
bovenvermelde waterlopen, welke dienden voor de ontwatering
en de scheepvaart, door kleinere waterlopen met e!kaar verbonden waren : de Dudzeelse Watergang, gegraven tussen de
Lisseweegse Watergang en de Heerivoorde ; de Gotevliet tussen
de Heenvoorde en de Ronselare (huidige naarn voor Rontsaartader) e .a .
HAARZELE . Oude hofstede en heer!ijkheid to Dudzele, leen
van de Burg van Brugge, in net 15de begin van GrootReigarsvliet . Gaande van Dudze!e naar Zeizate-brug ziet men
deze hofstede aan de rechterhand liggen, een 700 m van
de brug verwijderd . In mijn kinder jaren heb ik deze hofstede door 't yolk nog Erzeele horen noemen (nu nog ?) .
Het is uit de oudste schrijfwijze niet helemaal duidelijk of
we Aarzele of Haarzele moeten schrijven . O .i . i s de tweede
schrijfwijze echter de waarschijnlijkste . Het eerste element
van deze naam is geen persoonsnaam . Wat betekent hear ?
Betreffende dit element schrijft Schdnfeld ) 2 ) : << Haar heeft
vermoedelijk oorspronkelijk betekend : hoger gelegen stuk hei,
k!eine verhevenheid . . . >> . Volgens Gysseling ) ) is haar een
zandige heuveirug . Haarzele zou dan betekenen : hoeve op
dat hoger gelegen land . Deze verklaring is echter, wegens
de lokale omstandighederi, nauwelijks aanvaardbaar . Of had
net woord haar, dat elders zandige hoogte betekende, hier
de betekenis van opgeworpen hoogte? Het probleem blijft
dus voorlopig onopgelost .
j ozEF DE L ANGHE .
(1)
J . 13 .
(2)
(3)

Zie bodemkundige kaart : bled Heist 11 W, opgenomen door
Ameryckx .
M . Schdnfeld : Veidnamen in Nederland, 1950, blz . 50 .
M . Gysseling, Meded . Ver . Naamk . Leuven, 1954, blz . 101 .
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MENGELMAREN
BRUGSE KRONIEK VAN JAN KAREL VERBRUGGE
1765-1825

Deze kroniek van de bekende Brugse tekenaar en schilder wins
aan documentaire waarde vanaf 1800 en is op haar best na 1810 .
In die jaren 1810-1825 immers heeft Verbrugge meer en meer
lokale bijzonderheden opgetekend naar eigen waarneming . Ook sours
naar mededeling van jonkheer Joseph van Huerne, met wie hij zeer
bevriend was . De overeenkomst van sommige aantekeningen van
Verbrugge met de (onuitgegeven) nota's van Van Huerne wijst
op de intieme vriendschap van de twee Brugse oudheidkundigen .
De tekstuitgave (naar het autografisch handschrift) werd terecht
beperkt tot de aantekeningen over feiten en gebeurtenissen die in
het bereik van Verbrugge lagen ; van mededelingen uit nieuwsbladen e. derg . words in Bijlage I een samenvatting gegeven . De
bijlagen II en III brengen enkele brieven gericht aan Verbrugge
en enkele uittreksels uit de door hemzelf opgestelde Catalogue van
zijn werken . Het geheel words voorafgegaan door een belangwekkende Inleiding over de auteur en de aard van zijn werk en besloten
met een verzorgde klapper op namen en zaken .
A . SCHOUTEET, Gedenkweerdige Aenteeckeningen van Jan Karel V erbrugge . Brugge, Fockenier, 1958 . In-8, 147 blz . (Bronnen en Bij dragen . . .

uitgegeven door het Genootschap voor Geschiedenis, Societe d'Emulation to Brugge . III) . Prijs (in de boekhandel) : 80 F .
DOKTER KAREL DE

GHELDERE

HERDACHT

Het Gedenkjaar van Guido Gezelle's Dichtoefeningen werd
a .h .w . ingezet op zondag 20 april door de gemeente Koekelare
met een herdenking van Dr. Karel de Gheldere, de talentvolle leerling uit de Roeselaarse dichtersklasse, die zijn jeugdgedichten uit
1858.1860 publiceerde in 1861, nog voor het verschijnen van
Gezelle's Gedichten Gezangen en Gebeden . Fen gedenkplaat in
de gevel van het woonhuis zal voortaan de herinnering bewaren
aan een van de dokters « van de oude school » die de pen hanteerden our K 't goede zaad uit to smijten ) ten bate van eigen aard
en eigen taal .
En ale gedenkboek van deze dag verscheen een onbekend gedicht
van Karel de Gheldere : de tekst van een zangstuk : De Windstorm,
voor de St .-Genesiusgilde van Koekelare geschreven in de jaren
1900-1910 . Een keurige uitgave, met volledig facsimile van het
handschrift en een uitstekende inleiding van de gelukkige en kunstzinnige ontdekker.
A. V.
RAF SEYS . Ontdaan van zijn knellende banden . Dr . Karel de
Gheldere's . . . zangstuk De Windstorm. Koekelare, Eigen Beheer, 1958 .
Prijs : 50 F. (Te bestellen bij de auteur door stoning op P .C .R . 5167 .79,
R . Set's, Koekelare . )
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DE MOLEN

< VAN OURS GENAEMT DE I)RY CONYNGHEN
TE OEKENE

In zijn artikel over Molens en 1Vlolenaars to Oekene, verschenen
in vorige Biekorf blz . 77, spreekt Meester Messiaen van de
Penemolen en de Plasmolen, maar reps geen woord van de molen
genaamd << De Drie Koningen >> .
Ik wil daarmee niet zeggen das er to Oekene een derde molen
zou gestaan hebben, maar wel das waarschijnlijk een van de beide
molens die hij noemt, vroegertijds ook << De Drie Koningen
genaamd werd . Ik heb altijd geloofd das het de Plasmolen was
die in oudere tijden die naam droeg, maar ik ben das in 't geheel
niet zeker, en begin daar nu ook aan to twij f elen .
Onder de passeringen van de Hazels steekt een akt gedateerd
van 3 October 1712 waarbij Jan Verlynde fs Jans Meulenaere to
Ouckene een rente erkent van 120 £ gr . vi . bezet op « eenen coorenwyntmeulen genaemt van oude tyden de dry Conynghen met de
hof stede daermedegaende . . in de prochie van Ouckene, onder den
Hazels . > (Schepenarchief Yper, boek 387 f" 346 in R. A . Bg) .
De Penemolen lag onder de Hazels, das hen ik zeker ; maar de
Plasmolen misschien ook, en das weet ik niet.
In elk geval, er bestaat to Oekene, Tangs de steenweg op St-Eloois
Winkel, een grote boogsrheute over de Penemolen, een herberg
die als uitsteekberd draagt << De Drie Koningen >>, en het is zeker
niet uitzonderlijk das een herberg haar naam ontleent aan een
molen uit de nabijheid ; das is to Rumbeke ook het geval voor
een herberg aan de voet van de verdwenen Zilverbergmolen . Het
omgekeerde is ook waar : de Kazandmolen van Rumbeke werd aldus
gedoopt naar de naam van de eerste herberg op die wijk opgericht ;
zij droeg voor uitsteekberd << Het Kazant > en werd gebouwd op
een partij land genaamd << het caeslant >> .
En die naam van Balthazar Steverlynck, die de Penemolen herbouwde en beging in de tweede helf t der 18f eeuw, doer die ook
met denken aan de drie Koningen uit de heilige boeken ?
Zou het sours de Penemolen niet kunnen zijn die in oudere
tijden de naam droeg << De Dry Coninghen >> ? Zoals to Rumbeke
de << Nieuwe Molen >>, in oudere tijden en eeuwen verre aldus
genaamd, in de 18~ eeuw zijn naam verwisselde voor Vossemolen,
naar de naam der familie << Devos > die hem meer dan een eeuw
Tang beging .
En vanwaar komt die naam van Penemolen ? Werd hij sours
niet een tijdlang begaan door een familie Peene ? De mensen
noemen of vernoemen gaarne een molen naar de naam van de
molenaar die hem doer draaien, of van de eigenaar aan wien hij
behoort. Zo to Rumbeke de Steelantsmolen, gespleten uit het Teen
to Wervickhove, toebehorende aan de familie Van Steelandt ; Kintjes
Nlolen, begaan door de familie Kint, enz . Tot voor 50 jaar stond
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de Kazandmolen schier alleen bekend onder de naam van Metskens molen, omdat hij door de familie Demets herbouwd en begaan
werd tot halfwege de verleden eeuw .
De naam Balthazar is tamelijk veel in gebruik to Oekene, zegt
Meester Messiaen ; mogelijk zijn de namen Melchior en Jaspar daar
ook niet zeer vreemd ? Misschien werd de Penemolen, - ofwel
de Plasmolen ? - eens begaan door een molenaar die drie van zijn
kinders had laten dopen met de naam van een der drie Koningen .
Dat ware zeker wel een zeldzaamheid, zoudt ge zeggen . - Jawel,
een zeldzaamheid, maar daarom nog geen onmogelijkheid . Te
Rumbeke heeft er van 1 714 tot 1716 een kapelaan gestaan, Jacobus
Marant, een brouwerszoon uit Roeselare, en die had drie broers
ook genaamd naar de Drie Koningen
Gaspar, geboren 8-12-1677, die later pastoor werd van Westkerke
(of was het Meetkerke ?) ;
Melchior, die in 1707 de kapelanie kreeg van Ter Bets to Roeselare en in 1716 kapelaan was to Kortemark ;
en Balthazar, die trouwde met Isabelle Lambrecht en zelf twee
zoons had die priester werden : 1 ° Franciscus Balthazar die, na
kapelaan geweest to zijn to Lef finge, Moerkerke en Wingene, in
1744 pastoor werd van Poeke en er in 1750 in ruzie kwam met
de heer van 't dorp wegens de eeuwige kwestie van het aanbieden
van 't gewijd water ; en 2° Augustinus-Balthazar die, na pastoor
geweest to zijn van Jabbeke, in 1777, door Keizerin Maria-Theresia
aangewezen werd tot Proost van 0 .-L.-Vrouw to Brugge en stierf
in 1789 . De drie laatste jaren van zijn leven was hij ook gedeputeerde der geestelijkheid bij de Staten van Vlaanderen ; hij ligt
begraven to Jabbeke, waar zijn zerk steekt - of stak ? - in de
buitenmuur van de kerk .
Dat was wel een gezegende en priesterrijke familie, die wel eens
mocht in herinnering gebracht worden .
Misschien is er to Oekene op de molen « van oude tyden genaemt
De Dry Conynghen > ook zo'n familie to zoeken en, last ons
hopen . . . to vinden .
J. D . D .
PAALSTENEN OP HOUTSKOOL

Hetgeen P . S . in Biekorf (hiervoor blz . 96) gehoord heeft is
waarheid en geen legende . Onlangs flog, bij een betwisting over
het plaatsen of verplaatsen van paalstenen, hoorde ik een vijftigjarige man zeggen : « Ge moet ze (de paalstenen) op houtassche
zetten of houtassche in de put strievelen, dan ga' je 't zien als ze
hem verzetten >>.
Blijft nu nog de vraag over de potscherven . Hebben oudheidkundigen ooit potscherven onder oude paalstenen gevonden ?
A. B.

Stavele.
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FONDATIES VAN VER MARIE,
WEDUWE VAN ROBERT VAN DER BUERSE

ten voordele van de armendissen to Brugge
De Brugse patricier Robrecht van der Buerse was gehuwd met
Maria Hoeft (Hoofs), dochter van Mattheus, en had zes kinderen
Robrecht, Mathheus, Jan, Lauren, Isabella en Gisela . Zijn overlijden valt in 1318-1320 . Zijn weduwe << ver Marie, skier Robrechts
wedewe vander Buerse >> heeft een deel van haar fortuin aan goede
werken besteed . In 1320, maart 3, deed ze, samen met familieleden,
een schenking << in pure alemoesene >> aan broeder Jan van Maldeghem, prior van de Kartuizers << van den dale van Gracien >> bij
Brugge (Dr. J . Marechal . Geschiedenis van de Brugse Beurs,
Brugge 1949, p . 20, 49) .
Ook de Brugse armendissen heeft zij bedacht in verscheidene
schenkingen, waarvan alleen twee stichtingsakten bewaard zijn .
De eerste is de stichting van vijf uitdelingen van brood en
erwten, elk van 60 provenen, en bestaande uit vijf hoed tarwe en
vijf viertallen erwten . De uitdelingen waren gesteld op de vooravond van Pasen, Sinksen, Halfoogst, Allerheiligen en Kerstmis .
Deze fondatie, gedaan op St .-Salvatorsparochie, is gedateerd 11 september 1337 (Archief van de stedelijke Commissie van Openbare
Onderstand to Brugge . Dis van S . Salvators, charter 25) .
De tweede stichting werd gedaan op de St .-Walburgaparochie .
Op 27 maart 1339 schenken Bernard Priem en zijn vrouw Ghisele,
Jan van der Buerse en zijn vrouw Lutgarde, samen met de gebroeders Jakob en Pieter Alverdoen, aan de Dis van St .-Walburga
een rente van 15 schellingen en 4 penningen parisis, met last op
dezelfde dagen telkens een half viertal erwten aan de armen van
de parochie uit to delen . De schenking werd verricht na de dood
van Vermarien << omme to vorderne ende to vuldoene de begherte
ende utersten wille van Vermarien .
>> (Zelf de archief . Dis van
St .-Walburga, charter 6) .
Dat ver Marie nag meet f ondaties heeft gedaan valt op to maken
uit talrijke vermeldingen in de nog bestaande kalenders van de
0 .-L.-Vrouwkerk en van St .-Salvators .
P. V . Z .
VLAAMS OFFICIER VAN NAPOLEON

Door het registratiekantoor van leper werd op 26 October 1813
een testament ingeschreven das op 2 maart van hetzelfde jaar was
opgesteld in het fort van Friedrichstadt in Sleeswijk . De erflater
was Philippe- Jacques De Cock, geboortig van Zuidschate, zoon
van Casimir-Hippolyte en Isabella-Catharina Lebbe, beide overleden .
Als eerste luitenant in het 4~ bataljon van het 151 regiment inf anterie maakte hil deel uit van het Frans garnizoen van Friedrichstadt .
Tot testamentuitvoerders waren aangesteld de notaris Verminck van
leper en de vrederechter Verbeke van Elverdinge . Tot in het

124
oorlogsjaar 1914 werd dit testament bewaard op de pastorij van
Zuidschote (C. Tamborijn . Geschiedenis van Elverdinge, p . 238) .
In dit testament beschikte luitenant De Cock het volgende .
1 . Een plechtige uitvaart in de kerk van Zuidschote, zodra men
er het bericht van mijn overlijden zal ontvangen . Al de inwoners
van Zuidschote zullen daartoe uitgenodigd worden . De dis zal
300 broden uitdelen. Na de uitvaart zal voor al de inwoners bier
getapt worden bij de herbergiers Jacques Verstraete to Steenstrate
en bij Pierre Lebbe to Lizerne, bij elk drie tonnen << biere du pays >> .
De leden van de St .-Sebastiaansgilde zullen heel bijzonder worden
uitgenodigd en na de uitvaart aanzitten aan een maal waar zij mogen
drinken naar belief te .
Luitenant De Cock verzoekt verder zijn testamentuitvoerders de
grootst mogelijke luister aan de uitvaart bij to zetten << puisque je
desire qu'elle soft celebree en rejouissance et divertissement autant
que possible, attendu qu'imbu d'amour et d'attachement pour mon
souverain, notre illustre Empereur, mes desirs les plus ardents
ayant constamment ete de verser jusqu'a la derniere goutte de mon
sang pour sa personne, rlen de plus heureux que de mourir sons
les drapeaux et au champ d'honneur >> .
2 . Gedurende drie maanden na mijn uitvaart zullen de gildebroeders van St.-Sebastiaan elke zondag na de vespers samenkomen
en telkens op mijn gezondheid een ton bier ledigen .
3 . Gedurende de elf maanden die volgen op mijn uitvaart zullen
op elk eerste maandag van de maand twee missen gelezen worden,
met uitdeling van 200 broden aan de armen van de parochie, tot
lafenis van mijn ziel en van deze van mijn ouders .
4. Gedurende 50 jaar zal in de kerk van Zuidschote voor mij
en mijn ouders een plechtig jaargetijde met brooddeling opgedragen
worden . Ikzelf en mijn ouders zullen in het jaargebed staan .
Al deze bepalingen zullen gelden - zo besluit luitenant De Cock
- als ik het geluk heb to sterven in het leger of op bet slagveld .
Zo ik die eervolle dood niet vind, dan moet mijn uitvaart met
veel minder luister gevierd worden . Zal dan wegvallen : de ton
bier die elke zondag, gdurende de drie maanden na mijn dood,
voor de gildebroeders van St .-Sebastiaan bestemd was . En in de
twee herbergen van Steenstrate en Lizerne zullen maar drie in
plaats van de zes tonnen bier voor de inwoners getapt worden.
Is bet die vuri e Napoleonist van Zuidschote gegeven geweest
voor zij~ jn vereerde keizer zijn bloed to vergieten ? Dit is best
mogelijk en kan hem misschien nog in de loop van bet jaar 1813
overgekomen zijn, namelijk in de Volkerenslag die 16-19 October
van dat jaar bij Leipzig geleverd werd . Napoleon heeft toen ook
de bataljons uit de garnizoensteden van het Noorden in het vuur
geworpen, en Friedrichstadt, waar luitenant De Cock zopas zijn
testament geschreven had, was een van die garnizoensteden .
E. N.

125

DE

7.ILVEREN 4POSTELEN V4N DE TEMPELIERS
TE ROESBRUGGE
(Vgl . Biekor f hiervoor bIz . 88)

Te Roesbrugge liggen, volgens de legende, twaalf zilveren apostelen
(levensgrootte) begraven in de Mote .
De Mote is de weide gelegen juist achter de kerk . Daar stond
eertijds een machtig klooster van Tempeliers . Deze werden tot de
laatste uitgemoord door de Fransen . Die apostelbeelden zouden er
begraven geweest zijn tijdens de belegering van bet klooster, toen
alle hoop op overwinning uitgesloten was .
Anderen vertellen dat de Fransen, na de inneming van het
klooster, de beelden zouden opgedolven hebben .
En naar het schijnt zouden er flu nog jaarlijks in de kerk van
Roesbrugge f ondatiemissen gelezen worden << voor de verslagene op
de Wal » .
Aldus mijn zegsman, R . S . geboortig van Roesbrugge .
A . B . Stavele .
Het zal in 1917 geweest zijn . Mien batteril legerde enige till
to Roesbrugge, bij een oude hofstede . De gebouwen waren, zo ik
goed onthouden heb, in de trant van de zeventiende eeuw . De boer
toonde mij de put die in een der bijgebouwen gelegen was . Men
beweerde, zo zei hij tegen mij, dat er in de wand van de put
een onderaardse gang uitliep en dat daar << de twaalf apostels
zouden weggeborgen zijn . Eens, gedurende een zeer droge zomer,
had hij de brandweermannen van de gemeente verzocht zijn put
heel leeg to pompen . Het werk hadden zij echter niet tot een goed
einde weten to brengen .
Brussel .
Baron E . v . d . E .
WANDELTOCHTEN DOOR FRANS-VLAANDEKEN

Over Frans-Vlaanderen verscheen zojuist een nieuw boek van
de hand van Mgr . E . Lotthe ; schrijver is voor de meesten geen
onbekende, hij publiceerde o .a . reeds twee mooi geillustreerde werken over de kerken uit zijn geboortestreek Frans-Vlaanderen . Ditmaal maakt hij met de lezer negen tochten door bet land tussen
de Leie en de Aa ; gevoelvol belicht hij er het landschap en de
dorpen, de bewoners en hun gewoonten, de kerken, kapellen, musea
en andere gebouwen meer . Het zijn geen droge beschrilvingen -<< abstrakte kunst » noemt de Dagklapper dat,
- naar levende
beelden : deze hartelijke gids zal velen, die de streek niet kennen,
aansporen om het stukje Vlaanderen << over de schreve » met eigen
ogen to ontdekken .
L. D.
- E . LuTTHE, Feux vents sun les routes de Flandre . SILK, Rife) .

1958 . In-8° , 280 hk . I
Prijs : 1500 F F.

kaart en 9 planners .

16 afb . biiiten tek~t .
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EEN OUD GEZEGDE UIT VEURNE-AMBACHT

Voor de laatste wereldoorlog ging ik eens met mijn vader op
een hofstede to Eggewaartskapelle . De boerin, een mans van gevorderde leeftijd, maakte toes een allusie op bet slechte wader dat
op komst was en zei : << 't zal gaan stormen want de duiven van
de palter van Lombardsijde komen a f >> . Uit de uitleg die ik toes
heb gevraagd bleak dat zij de meeuwen bedoelde die bij stormweder
landinwaarts trekken .
Sedertdien heb ik daze spreuk nooit meer gehoord . Ze wordt
door de nieuwe generatie wellicht niet meer gebruikt .
J. H. V.
DRIE DAGEN VOOR ZIJN GELUK GEBOREN ZIJN

(op

de vraag hiervoor blz. 96)

Van mijn vriend R. S . (70 jaar, geboortig, van Roesbrugge) vernam ik dat zijn moeder zaliger die spreuk veal placht to zeggen .
En wel all volgt : « Die'n is geboren op Sint Tolpesdag, drie
dagen vbor z'n geluk . >>
Zulks kwam gewoonlijk to pas bij een bepaald snort tegenslagen .
Bij voorbeeld : iemand geraakt zijn lief kwijt (afhandig gemaakt
door een mededinger) ; iemand verliest een wedding (weddenschap) ;
iemand wins een lot . . . op een summer na . Het slaat altijd op
echte << onkans >> (slechte kans hebben) . Nooit heeft mijn vriend
de spreuk gehoord in verband met een treurig ongeluk of een ergo
tegenslag .
A. B. Stavele .
ZILVEREN EN GOUDEN HOEFIJZERS

Bij hetgeen in Biekorf 1957, 150 (en vorige) werd medegedeeld
over hat beslaan van paarden met zilveren hoefijzers, kan ik jets
bijvoegen over bet beslaan met gouden hoefijzers. De Engelse
staatsman Winston Churchill schrijft, in bet pas verschenen vierde
deal van zijn History o f the English-Speaking Peoples, over de
rush naar de goudvelden van Victoria (Australia) in bet midden
van de vorige eeuw . De bevolkin van Melbourne en Sydney
stroomde uit naar de nieuwe goudsteden Bathurst Ballarat Bendigo .
Fortuin werd snel gemaakt en nog sneller verteerd . De nieuwe
rijken kwamen naar Melbourne en Sydney terug waar zij hun geld
lieten rollen in gekke verkwisting en pralerij . Men vertelde << dat
sommigen hun pijp aanstaken met banknotes, dat zij bun paarden
lieten beslaan met gouden hoefijzers . . . >> (Horses were shod with
golden shoes, men lit their pipes with bank-notes, so the stories
ran . . .) .
Mag men hieruit niet besluiten dat de overlevering van hat
beslaan van paarden met zilveren of gouden hoefijzers, all taken
van overdadige rijkdom, ook in de Engelse wereld moat bekend
geweest zijn ?
E N
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VISSERS EN BEDEVAARTEN

In het tijdschrift Marine, maandblad van de Koninklijke Maatschappij Belgische Zeevaartbond, Brussel, LVII (1957) , no'S 9 en 10,
pp . 5-9 en 5-7, lies Dr phi! . W . Debrock, oud-Oostendenaar, thans
studieprefect van het Koninklijk Atheneum to Ronse, een verdienstelijke bijdrage verschijnen over de << Bedevaartplaatsen van de
Vlaamse vissers en zeelui >> . Achtereenvolgens behandelt schrijver
0 .-L.-V. van Meetkerke, het Kruisbeeld van Wenduine, 0 .-L .-V .
ter Duinen to Bredene, 0 .-L .-V . van Lombardsijde, 0 .-L.-V . ter
Duinen to Duinkerke en 0.-L .-V. van 't Visserskapelletje to Heist .
Niet alleen legende en geschiedenis, maar ook de volksgebruiken
krijgen hun beurt. Hierbij heef t de auteur zich niet beperkt tot
raadpleging van (sours onvolledige) bibliografische bronnen, dock
zich ook de moeite getroost inlichtingen in to winners bij zegslieden
ter plaatse . Spijtig echter dat bedevaartplaatsen als Mariakerke
(0 .-L .-V.), Middelkerke (Mirakuleus Kruis), Koksijde (Baldjes
Kruis) over het hoof d werden gezien . Het onderzoek naar de
oorzaken van het verval der' vissersbedevaarten getuigt van oorspronkelijkheid en van een niet oppervlakkige kennis van het levers
der vissers . Dit artikel verdiende beslist een passender illustratie .
W. G .
AFTELRIJMPJES

Onder de groene bomen
laag-ter een engels schip,
de f ransche zijn gekomen
ze waren zo rijke of ik .
Ben hoed met pluimen,
een hoed van testament,
'k ben zo lange soldatje geweest
en nu zijn'k kapitein .
Van eerde den divere
van eerde den davvere
pif-paf-poef in Jantje z'n zak .
Onder de brugge
laag-ter een mugge
met zijn muffle wijd open,
hij lag in Oostende,
leugens zonder ende,
leugens zonder wittebrood,
geef hem maar een steke
een kleine steke, een grote steke
en last hem nu maar uitleken .
Die rijmpjes leerden wij van grootmoeder, een echte Bruggelinge ;
zip kon ze opzeggen tot aan haar dood in 1955, zij was 91 jaar
geworden .
A s

128
VRAAGWINKEL
Klokkenluiden bij de gilden
Op sommige plaatsen moet vroeger het gebruik hebben bestaan tat
de gilden en confrerieen zelf de klokken luidden voor de votiefmisseii
van hun patroon, en dus zonder de hulp van de klokluider van de kerk .
Zijn er daarvan bepaalde gevallen bekend hier in West-Vlaanderen ?
R . M.

Historische monogra f ieen over west vlaamse ondernemingen
In Nederland en elders is het de gewoonte tat jubilea, grote data
in het leven van een bedrijf, passend herdacht worden met een historisch overzicht der onderneming . Er zijn ook, alhoewel bitter weinig,
zulke druksels in onze provincie verschenen (jubilea van weekbladen,
van een drukkersbedrijf, . . .) . Wie weet er nog meer zulke druksels aan
to wijzen ?
L . v . A.
Mariaverering to Lombardsijde
Algemeen worth aangenomen tat het Mariabeeld tat to Lombardsijde vereerd worst, gevonden werd op de kust ten jare 1596 . Het
bewijs daarvan werd echter nog niet geleverd . In 1617 moet echter
reeds een Gilde van O . L. Vrouw van Lombardsijde bestaan hebben,
want op 12 September 1617 liet de toenmalige bisschop van Brugge,
Antonius Triest, zich reeds inschrijven . Waar het feest gevierd words
op 2 juli (O . L.-Vrouwbezoeking), kan ook de Slag van Nieuwpoort
(2 juli 1600) een zekere aanduiding geven ?
Ik zou met dank iedere inlichting of aanwijzing hetreffende de
Mariaverering to Lombardsijde aanvaarden .
J. H.
veurne .
Constantijn Beers van Tielt
Hij was pastoor to Lissewege van 1828 tot aan zijn toot in 1859
(april 10) . Als geboortejaar vind ik 1793 opgegeven (Necrologium Dioc .
Brug.) . Zo tit jaar just is, tan moet de jonge Constantijn een dichtwonder geweest zijn . Immers in 1806 (op dertienjarige leeftijd ?) nam
hij deel aan de rederijkersprijskamp to Wakken op het onderwerp
Den Mensch, door Adams val gebragt in slaeverny . . . Zijn werk staat
gedrukt op blz. 20 .22 van de bundel Prys-versen door de Kamer van
Wakken in 1806 uitgegeven ; een overvloed van verwijzingen naar de
H . Schrif t begeleiden de tekst . Het geheel kan moeilijk het werk van
een jongen van 13 jaar zijn . Constantijn Beers behaalde in 1817, op
een rederijkersdag to Deerlijk, de tweede prijs met een dichtstuk over
de Goddeloosheid van Balthazar .
De vraag is nu : is de geboortedatum 1793 onjuist ? of gaat bet
bier om twee homonieme personen ? F. De Potter (Zuidn. Schrijvers 64)
noemt Wielsbeke als geboorteplaats van een C . Beert, mededinger op
de prijskampen to Wakken en to Deerlijk ; hij vermeldt echter geen
geboortejaar en vermoedt alleen uit de bijbelkennis van de dichter
tat hij tot de geestelijke stand zou hehoord hebben .
E. N.
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BIEKORU
WESTVLAAMS ARCHIEF
VOOR GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE
DAT IS EEN LEER EN
LEESBLAD VOOR ALLE
VERSTANDIGE VLAMINGEN
GESTICHT IN 1890
DOOR GUIDO GEZELLE

59e Jaar

EN FOLKLORE
VERSCHIJNT MAANDELIJKS TE BRUGGE

Bloeimaand 1958
HUGO BUTTERMAN VAN ARKEL

EEN FABELACHTIGE HOLLANDSE HELD VAN 1302

Onze eigen Jan Breidel staat niet alleen als apocrief e held
van de Sporenslag. De kronieken van de 15'e eeuw hebben
hem onder meer een broertje bezorgd in de persoon van de
onversaagde Jan van Arkel, alias Hugo Butterman . Deze
Hollandse kapitein streed op de zijde van de Vlamingen en
veroverde in een dolle aanval de standaard van de Franse
koning die hij aan de Vlaamse prinsen ging aanbieden . Zo
verhaalt de kroniek . Nog in 1838 vond de held genade in
de ogen van Hendrik Conscience, die hem een aangedikte
rol in zijn Leeuw van Vlaenderen toebedeelde . De romanschrijver citeert daarbij zijn bron, n .l . een paar zinnen van
Voisin, die hij uit het fraps vertaalde als volgt .
« Men bemerkte er nog den ridder Hugo van Arckel,
bygenaemd Butterman : met eene reuzenachtige gestalte, was
by begaef d met eene verwonderlyke lichaemskracht . Hy gebood
over eene bende moedige wapenlieden en had in den eersten
zynen dienst den Koning van Frankryk aengeboden, maer
alzoo by to hooge betaling eischte, nam men zyne aanbieding
niet aen, en Butterman in eene onstuimige spyt, ging over tot
de zyde der Vlamingen alwaer by met groote vreugde werd
ontvangen . . . [Hy] onderscheidde zich boven alle anderen
en nam den f ranschen standaerd, zoo als by den vlaemschen
veldheeren voor den slag toegezwooren had ; maer by werd
zoodanig gewond dat by er van stierf . >> (Leeuw van Vlaenderen ed . 1838, III 76 113) .
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Butterman had een paar jaar to voren reeds een eminence plaats
veroverd in de iconografie van de Sporenslag . Het wonderkind van
de nieuwe Antwerpse schilderschool, Nicasius De Keyser, had in
1836 zijn monumentale Journee des Eperons to Brussel tentoongesteld. Zo geweldig was de openbaring van dit jonge talent das
Wappers zijn meesterschap erbij voelde wankelen. Het land had
eindelijk voor de heroische episoden van zijn historie het penseel
gevonden das het verdiende . Het ontzaglijke doek van 4,70 X 6,22 m
stelde het einde van de slag voor : op de voorgrond words de neergestorte graaf van Artois door Jan Breidel of gemaakt onder de ogen
van broeder Willem van Saaftinge ; Butterman, dodelijk gewond,
words weggedragen door een Ieperse boogschutter en een wapengast : de stervende reus is gehuld in het Franse vaandel das hij
veroverd had .
De Keyser had, voor de compositie van dit drakerige stuk, zijn
licht opgestoken bij Voisin, de grote vriend van de oudheidkundige
en annalist Goethals-Vercruysse to Kortrijk . Voisin had immers in
1834 de documentatie van Goethals verwerkt in een studie over de
Sporenslag (1 ) en beleefde nu het geluk het genie van de jonge
romanticus voor zijn onderwerp to winnen en in vuur to zetten .
Conscience zelf deed zijn voordeel niet alleen uit de studie van
Voisin, dock ook uit de aanschouwing van het kunstwerk zelf en
uit de geexalteerde bespreking door Voisin in 1837 aan het voltooide doek van De Keyser gewijd (2 ) . Uit de kruising van deze
gegevens ontstond een Butterman-figuur die, in de Leeuw van V laenderen, gedurende een veertigtal bladzijden meespeelt in de grootse
episode van de veldslag zelf . Hugo van Arkel geraakt, even voor
de slag, in een hef tige twist met Robrecht van Artois : zijn handschoen vliegt op taf el als uitdaging tot een tweegevecht das voorlopig
met woorden uitgevochten words . Butterman verlaat het Franse leger ;
op de zijde van de Vlamingen gaat hij een paar uren later stervend
de glorie in . Conscience beschrijft de heldendaad van Butterman
als volgt.
« De Groeninger-beek was met bloed en lyken opgevuld . . . Onderwyl was Hugo van Arckel met zyne acht honderd onverschrokken
mannen tot in het midden der Franschen geraekt . . . Allengskens
drong by meer en meer naer de legerplaats der Franschen op, en
scheen dezelve to willen bereiken . Dit was zyn inzicht niet, want
to midden der fransche scharen gekomen zynde, sprong by ter zyde
(1) Messager des sciences et des arts 1834 . Goethals-Vercruysse
had reeds in 1814 de figuur van Butterman uit de Hollandse kroniek opgediept . In zijn Jaerboek van Kortrijk I 281 (ed . 1814)
noteerde hid : < Hugo Butterman, van Axel (sic), muntede byzonderlyk uyt en veroverde den Franschen standaert, zoo als by voor
het begin van den slag aen de vlaemsche overste beloofd had ;
dock wierd dusdaenig gekwetst, das by eenigen tyd daer naer
overleden is a> . In zijn fanse bijdrage van 1834 heeft Voisin de
nota van zijn Kortrijkse vriend gevulgariseerd .
(2) Messager des sciences et des arts 1837.
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op den standaerd van Navarre, en rukte hem uit de handen van
den vaendrager . De navarsche bende vie! met woede op hem en
hakte vele zyner mannen ter neder ; dock by verdedigde bet
gewonnen vaendel zoo we!, das de Franschen bet niet meet uit zyne
handen krygen konden. Hij was reeds bykans tot by bet leger der
Vlamingen terug, wanneer Louis De Forest hem eenen zoo zwaren
slag op de linker schouder gaf das by hem den arm half afhakte .
Men zag bet verlamde lid nevens bet harnas hangen, bet bloed
sprong in dikke stralen nevens zyne zyde, en eene bleeke doodverw
verspreidde zich op zyne wangen ; toch lies by den standaerd niet
los . . . en kwam byna zonder leven met bet vaendel van Navarre
in bet midden des legers . Den schreeuw Vlaenderen den Leeuw
poogde hij nog eens to herhalen ; maer zyne stem was vergaen,
zyne ziel was langs de wonde met bet bloed ontvlucht ; by stortte
men den gewonnen standaert ter aerde >> . (Leeuw van Vlaenderen
ed . 1838, III 112-113) .
In 1838 heeft Butterman bet hoogtepunt van zijn roem bereikt .
Bij Kervyn de Lettenhove in 1847 (Histoire de Flandre II 456)
words Hugo van Arckel slechts eenmaal vernoemd, n .l . in de rij
van Brabantse ridders die op de zijde van de Vlamingen kwamen
strijden . En in bet klassieke boek van Dr . J . F . Verbruggen (1952)
is er geen plaats meet voor Hugo Butterman : deze is immers in geen
enkele betrouwbare bron over de slag der Gulden Sporen aanwezig ( 3 ) .
Wanneer heeft deze Hollandse reus een plaats in onze Vlaamse
kronieken veroverd ? Hij is immers van buiten gekomen, een indringer. Wie heeft hem de weg gebaand ? De Vlaamse kronieken,
tot en met de Excellente Cronike (1531), kennen hem niet .
onze geleerde Meyerus (t 1552) is de eerste van onze annalisten
die op bet spoor van Butterman gekomen is . In zijn Annales Flandriae (ed . 1561 ; f. 94) volledigt hij zijn beschrijving van de slag
bij Kortrijk met de volgende nota : << De geschiedschrijver Joannes
Beka vertelt das Jan van Arkel, een man met een reuzengestalte,
samen met zijn neef Hugo (?) bezweken is aan de wonden die hij
bier (te Kortrijk) opdeed . Zij werden begraven to Axe! in Vlaanderen » .
In de beroemde kroniek van de Utrechtse kanunnik Joannes de
Beka (t Ca. 1350) vindt men echter niets over de slag bij Kortrijk (4 ) .
Met << Beka » bedoelt Meyerus blijkbaar bet Chronicon Hollandiae
(3) Zie de vraag in Biekorf 1957, 224.
(4) V . Fris, De Slag bi,' Kortrijk (ed . Gent 1902), geeft blz,114-116
de latijnse tekst van Jan van Leiden, volgens de uitgave van
Sweertius (1620) . Fris heeft bij zijn bronnenonderzoek de Divisiekroniek voorbijgezien . - Jan van Leiden is de eerste Hollandse
kro,niekschrijver die van de slag bij Kortrijk gewag maakt . En
hij doet bet in functie van de held uit bet huffs van Arkel . Beka
spreekt nergens over de Sporenslag, noch in de primitieve tekst
(ed . Franeker 1611), noch in de geinterpoleerde editie (Matthaei
Analecta 3, 1-407) .
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van de voortzetter van J3eka, n .l . Jan Gerbrandszoon van Leiden
(t 1504) . Van dit Chronicon zal Meyerus een handschrift hebben
ingezien ; hij kon bet echter ook kennen en citeren naar de nederlandse versie, de Cronycke van Hollandt, ,Zeelandt en Vriesl ant,
die in 1517 to Leiden verschenen was ( 5 ) . Dit laatste achten wij
bet waarschijnlijkst en laten bier dan bij voorkeur de weinig bekende
nederlandse tekst volgen . Voor de historielezende gemeente in
Holland is deze tekst uit de Divisiekroniek eeuwen lang de officiele
versie van de slag bij Kortrijk geweest .

Hugo Butterman in de slag bij Kortrijk
( Van die strijt in Cortrijc tusscen die Fransoysen civic Viamingen .
Dat IX, capittel.
Des selven iaers heeft Philips die scone coninc van vrancrijc doen
vergaderen een uutermaten groot ende machtich beer van alle sine
heren ende edelen ende beef t die gesonden in Vlaenderen om to conquesteren dat land ende beval hem dat si dat lant steden burgen ende
dorpen souden vernyelen ende destrueren ende sonder genade dat volt
vanden, ende slaen ende al geheel verwoesten . So zijn dan vele vrome
heren ende capeteynen hi den coninc gecomen omme angenomen to
worden ende zoudie (soldij) to verdienen . Onder diewelke oec gecomen is here Huge Butterman van Arkel ridder, een man van groter
statueren vroem ende starck geliken oft een gijgant of rose (reus)
waer geweest, ende heeft hem den coninc gepresenteert met een scoop
geselscap van vrome wapentuers (ridders in voile wapenrusting) hem
vermetende mitten sinen to staen int voerste van den strijt . Ende also
hi vanden coninc eysschende was een grote zomme van penningen voer
zy zoudye, so wort hi vanden fransoysen veracht ende versmaet ende
toech over in Vlaenderen ende presenteerde dien als hi den coninc
hadde gedaen . Die here sagen hem an ende verwonderden hem sere
van sinen stouthede ende vromichede de (sic) hi hem vermat . Ende
si namen hem an op die condicie dat hi voer in den strit soude staen
ende dat voervechten hebben ende dijer geliken. Here Jan van Renes
(Renesse) een cluec ende behendich man van oorlogen stelde hem
mede mitten Vlamingen tegen de Franchoisen to vechten ende als de
dach was gecomen dat dese strijt soude gescien worde here Huge
Butterman bevolen dat hi hem stellen soude ende bereyt maken om
dat voervechten to hebben . Als hij dit hoerde en antwoerde hi niet mer
verwoedende in hem selven als een gremmende levee keerde hem om
ende began uutermaten sere zijn water to maken. Dit worde den
heren ende andere cappeteinen gheseit ende vraechden hem of hi flu
vervaert was dat men strijen soude . Voerwaer peen ic, sprat hi dat
is daerom hebbe mijn water gemaect want is heb verstaen dat die alre
edelste bannier van kerstenrijc mitten meesten edelen ende heren van
Vrancrijc in groter mogenthede tegen mi comen ende dus ist van node
mi daer toe to geven met alre naerstichede ende vromeichede dye bannier onder die voet to trecken ende verwinnen of mijn lijf daer voer
to laten. Dit horende waren die heren verblijt . . . (beschrijving van de
lepers) . Ende inden iaer ons heren m . iijc . ende twee opten xi, dach
van augusto (sic) sun dese twe machtige heren an een gecomen om
(5) De auteur van de Divisiekroniek is Cornelius Aurelius Goudanus, van Lopsen. Over de uitgaven van dit werk handelt NijhoffKronenberg no 613, 614, alsook W . De Vreese in Bouwstoffen
biz . 252-253 (deel X van Mnl . Wdb. van Verwijs eu Verdam) .
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vanden strijt was geset heeft hem also vromeliken inden angane mitten
sinen gehat dat hi overmits groten arbeit ende vele periculen die
bataelgen heeft doerbroken ende heeft die barmier van Vrancrijc mit
groten vromichede ten neder getogen ende vercregen ende heeftse mit
groten triumphen ende blidscappen den heren van Vlaenderen gepresenteert . . . (lijst van gesneuvelde franse ridders, volgens de vlaamse
kroniek) . Ende als here Huge Butterman dese grote victorie op die
fransoysen heeft gehat is hi in vlanderen ghebleven ende is daer na
corts gestorven ende worde mit uutnemende costelheit in enen sconen
tombe tot Axel begraven ende alle sine heerlicheden sun gecomen op
here Iohan van Arkel sinen neve » . (Divisiekroniek ed . 1517 f . 190) .

Deze ophemeling van Hugo Butterman als de grote held van de
slag bij Kortrijk zal door Jan van Leiden zijn overgenomen uit een
van de kronieken van het geslacht Arkel, die het streven hadden
de heren van Arkel zoveel mogelijk to verheerlijken ('s) . Het onderzoek van deze kronieken van Arkel en Gorinchem (Gorkum) zou
bier bet laatste woord over de oorsprong van de Butterman-legende
moeten inbrengen . In de historische reeks van de heren van Arkel
is geen plaats voor een Hugo die omstreeks 1 302 zou geleef d
hebben ( 7 ) . Nog veel minder plaats is er voor hem - en voor zijn
zonderling heroisme - in de critische geschiedenis van de Sporenslag .
Conscience heeft, in zijn roman, de Hollandse held een taal in
de mond gegeven die de snoeverijen van Breidel evenaart, de woeste
manieren van de Butterman den kroniek heeft bij echter geschrapt,
zo Voisin dit niet reeds voor hem gedaan had . Deze verarming van
de figuur heeft bij dan weer goedgemaakt door Butterman naar
eigen f antasie de heldendood op bet veld van Groeninge to laten
sterven, bet veroverde vaandel van Navarra drukkend in de arm
die hem gebleven was .
A . VIAENE .

Bi jlage
De Slag den Gulden Sporen van Nicasius De Keyser
Het grote doek - waarover blz . 130 hiervoor - is gedurende de
oorlog 1940-45 verloren gegaan . Na de Brusselse salon van 1836 werden
door de Museumvrienden to Kortrijk fondsen verzameld om bet gevierde stuk voor de Groeningestad aan to kopen . Officiele toelagen
kwam,en dit initiatief aanvullen, de koopsom was 25 .000 F . De inhuldiging in 1841 viel samen met de derde vierjaarlijkse salon van de
Kortrijkse Societ& des Beaux-Arts en ging gepaard met grootse f eestelijkheden in bet kader van de Kortrijk-kermis . Het ontzaglijke schilderij
vond een voorlopig onderkomen in de Grote Halle, in afwachting dat
bet oude Dekenhuis (Muziekschool) in bet Canesiestraatje (Begijnhofstraat) zou gereed zijn om bet meesterwerk to ontvangen. In 1845
is bet stuk naar dit nieuwe lokaal overgegaan . Van bet schilderij bewaart
bet Museum van Praag een of gewerkte voorstudie . Zo'n studie was reeds
in de salon van 1837 to Kortrijk tentoongesteld geworden . De aandelen
in 1837 uitgegeven voor de aankoop van bet schilderij warm gelllustreerd met een gravure van bet werk .
(6) E . C . G. Brunner in Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek 7, 21-22
(Leiden 1927) .
(7) Brunner o.c . blz . 22-23 .
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EEN GEDICHT VAN CONSTANT LIEVENS
Ter saliger gedachtenisse van de huwelijksfeeste
van Lodwyk Demonie en Juliana Lievens,
op den 11 n . van Aprilmaand het jaar ons Heeren
1877,
Constituit me dominum domes suae
et benedixit ancillae suae in aeternum .

Hi heeft mi gesteld als heer van syn hues
ende heeft sine dienstmaagd gesegend in alle eeuwigheid.
Lof si den Heere, syn naam is gesegend
en sine goedheid is uutgeschenen
groot ende mildig over sine kinderen .
Want de Heer heeft u verkoren, hi sei
in den beginne der scheppinge
het is niet goed dat de man alleen si,
geven wi hem eene vrouwe gelijk aan hem,
opdat si hem ten geselschappe si,
ende moeder van blide kinderen .
En hi heeft u gesteld als heer van syn hues (1 )
en sine dienstmaagd gesegend in de eeuwigheid
en God sei tot den priester ende sprak
segen hunne liefde ende trouwe
omdat si mine kinderen syn
en ik se gebaard hebbe in de almacht des Vaders
ende se verlost in den bloede des Soons
ende se geheiligd in de vlamme des Geests,
opdat hunne trouwe heilig si
ende hunne loon eeuwig
en hunne kinderen mine kinderen.
En de priester voor 't outer neergeknield
en bedenkende hoe groot de liefde Gods is
hoe mildig sine werken syn ende weldadig
sprak in de sachtheid des herten
en de liefde van den heere ende seide
Van alle eeuwigheid, myn kinderen, verkoor U God,
opdat gy leven soudet lijk man ende vrouwe,
(1) In het hs, stond eerst hums, kennelijk een (gewoonte[?]-)
vergissing door C . L, onmiddellijk tot hues gewijzig .

ende verlaten suit gi uwen vader ende moeder,
en de vrouw sal gehoorsamen den man
en de man sal luusteren naar de stemme Gods
ende beminnen suit gi malkaar
ende geleiden ten paradize .
Du maged van de dellingen, du zyt ( 2 ) rein en schoon
en rijk is uwe siele voor den Heere,
ende du jongeling, kom haastig over de heuvelen
ende besie de maged uwe bruud
of du in haar het beeldsel vinds
van de maged die dochter van heuren Sone was
sine moeder ende bruud, Maria soet .
kom haastig ende geleid se ende bewaar se
want verheven in Gods ogen is de vrouwe
wiens schoonheid geen blaai en is
ten soon gesteld der wereld
maar 't blinken van de siele
die door 't gelaat den glans weerschingt
den glans van Gods genade,
wiens juweelen deugden syn, liefdadigheid en goedheid,
wiens ring het teeken van de liefde is
wiens snoer geen idelheid maar vast geloof en hope is .
kom ende bewaar se lijk eigen moeder heur kind waert
opdat de seghen des Heeren over uw hoofd si
opdat de kinderen der menschen God lovende segghen
De seghen des Heeren is over hen,
hi heeft hunne deugd geseghend,
de heer is met hen
hi heeft hunne akkers doorgegaan
en sine gebenedide hand gereikt over de velden,
en het graan het sperkelt in de voren
en de staal wagende buugt onder den last van den dracht,
de heer hi heeft den dorpel overstapt
en hi heeft kinderen gevonden engelen op der eerde,
en si de moeder heeft den geur gevoeld en den wind
van het hand des Heeren die segenende doortrok .
Ter saligheid van de brude mijn de Christi kerke
stierf ons Heer de bittere dood, uut liefde van syn beminde,
treks dan door de bane des levens
langs de wandeldreven die leiden ten paradize,
(2) Eerst stond er du bist, bist werd doorschrapt en vervangen
door zyt. Vermoedeli jk door C . L, zelf .

136
ende verdraagt uw liden om Christi wine
opdat uw liden soet si ende salig .
De Priester las ende seide
en sine bevende hand, geladen met den seghen des Heeren
ging omhoog omleeg en wag & wear en de maghen en vrienden ze baden
en keken hoe de seghen des Heeren vial
op u biddende neder .
en hi sei de Priester : Sager gi lijk Isaac de
kinderen uwer kinderen en leefdet gi lyk Rebecca
tot her vierde geslachte .
Ende wi seiden : Het si zo - Amen.
[C. LIEVENS] (3 )

KROON << MET DEN VERCXKEN GHEBORSTELT
Door R. V . werd gevraagd naar de betekenis van die << croonen
met den vercxken gheborstelt >> die omstreeks 1500 als muntnaam
voorkomen ; zie Biekorf 1956, 357 . De genoemde kroon is een
f ranse goudmunt geslagen onder de regering van Lodewijk XII
(1498-1515) ; op de keerzijde draagt zij een borstelvarken of stekelvarken, een kenteken van de koning .
Dit stekelvarken was tevoren her zinnebeeld van een ridderorde,
in 1394 gesticht door Lodewijk van Orleans, broader van Karel VI,
naar aanleiding van de geboorte van zijn zoon Karel . Het ordeteken
van dit Ordre du Porc-Epic (alias << Ordre du Camail >) was een
zware gouden ketting met een gouden stekelvarken als juweel . De
lens van daze Orde was : Cominus et eminus (van dichtbij en van
ver) . Lodewijk XII heeft de orde zelf of geschaf t dock hat varkentje
als kenteken voor zich genomen met een nieuwe kenspreuk - die
als bijschrift op de munten voorkomt - : Qui s'y frotte s'y pique .
C. B .
(3) Het oorspronkelijk hs . berust momenteel bij de Wed . Remi
Demonie-Decock, Meiboomstraat 640, Oostnieuwkerke . Daze Demonie
was een der zonen gesproten uit hat huwelijk door (( Nonkel Pater
Lievens » zo verheven bezongen . Op de datum van hat huwelijk
was C . Lievens student in de Wijsbegeerte aan hat Klein Seminarie
to Roese1 re. Het gedicht staat geschreven, nogal samengedrongen,
thans reeds hier en daar onduideli,'k, op de keerzijde van een
gekleurde Sint-Lutgardisprent (21,4 bij 16,8 cm) uit de (steep?)drukkeri,' van Wed . J. Petyt, Brugge, z.j . Het handschrift wordt
door de bloedverwanten zorgvuldig bewaard. Het werd mij bezorgd
door de Heer Odiel Roose (Dorp, Oostnieuwkerke) die hat nauwgezet kopieerde . Waarvoor Biekorfs dank. Taal en spelling zijn
typisch Lievens, die meestal zeer konsekwent oud-West-Vlaams
poo de to schrijven . Opmerkenswaard zijn een paar weifelingen en
afwijkingen .
K. d. B.

Leuven .
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EEN

« JONGEN VAN RUISELEDE »

EEN KIJK OP HET SCHONE LEVEN VAN EDWARD ANDRIES

In de nacht van 16 op 17 april 1958 overleed op de Linden
Lane III, to Moline, Illinois, in zijn woning, de Ruiseledenaar
Edward Andries, gewezen consul van Belgie voor West Illinois en
Iowa in de Verenigde Staten.
Hij was, hoewel met rust, nog steeds werkzaam als ondervoorzitter
van de Raad van Beheer en directeur van de First National Bank
van Moline waar hij Binds bet jaar 1921 aan verbonden was. Hij
was er directeur tot hij in bet jaar 1952 eervol ontslag nam.
Thans is bet in bet consulaat niet veel zaaks meer, maar in
Andries zijn tijd was consul-zijn
een lastige tack . Andries heeft
een vracht nationals eretekens
die hij nooit droeg en hij ontmoette in zijn levee tal van
vreemde gezanten .
Een langere kijk op bet levee
van deze Westvlaming onthult
een aantal belangwekkende gebeurtenissen . Het is bet levee
van een jongen van « Sint
Pietersveld » die bet verre
bracht in elks betekenis van bet
woord, bet levee van een uitgeweken schrijnwerker, meubelmaker, werkgever, aannemer,
bankier, naturalisatie-leraar, hulpzame burger en goede vriend .
Hij hielp honderde gezinnen een
huffs bouwen en redde honderde
Ed Andries
188-1958
gezinnen die bedreigd waxen met
bet verlies van bun huffs .
Nooit was Andries hovaardig over zijn consulswerk . Hij deed
alles uit vriendendienst en was tevreden als een oude beschermeling
hem op de schouder tikte .
Toen hij in februari 1954 werd gevierd bij 't afstaan van zijn
consulschap aan Ralph De Poorter, of komstig van Poeke, en hij
een woordje dank wilds uitbrengen, stokte zijn stem terwijl hij
gelukkig, warm en zachtjes monkelde .

De jonge wees .
Edward was de zoon van Karel en van Nathalie Deneve . Langs
moederszijde was hij verwant met de Dauws, de Mortiers e .a. to
Doomkerke . Hij werd geboren 24 januari 1884 op Doomkerke,
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nabij her Veldkapelletje, in her huffs das zijn vader daar gebouwd
had. Vroeger was dit een herberg « De Leeuw van Vlaanderen >>,
nu een woning en hotel gehouden door Valeer Allemeersch ( 1 ) .
Vader Andries beboerde een doening van 20 gemeten ; hij verkocht
war roggegraan en leverde aan bet rijksgesticht van Ruiselede .
In Amerika vertelden ze van hem das hij opgroeide in een wezenhuis of in de school van Sint Pietersveld en ze sponnen daar
een hele geschiedenis rond .
Edward, de oudste van zes kinderen, heeft inderdaad vroeg zijn
ouders verloren . Toen hij acht jaar was stierf zijn moeder en toen
hij er elf was stierf zijn vader . « Ze staken ors in een kloosterschool >> zei Edward, als ze voor hem banker hielden, K her was
geen weeshuis maar bet had er een beetje van weg >> . Vader Andries
lief war geld na om de kinderen to besteden en toen bet hovetje
verkocht werd - Edward zat dan al in Amerika - was bet aandeel van elk kind 3 .000 frank, war schoon geld was voor die tijd .
Edward bleef ter school tot zijn vijftien jaar, hetgeen larger was
dan gewoonte to Ruiselede .

Meubelmaker .
De jonge Andries wilde meubelmaker worden maar geen karrelapper. Manner van zijn slag zijn in Amerika hooggeschat als
kunstenaars . Edward leerde tekenen en hij droomde ervan bouwmeester to worden . Hij werd das zonder scholing en zelfs was hij
ook binnenhuisarchitect . Zijn huffs en binnenhuis werden door hen
ontworpen en uitgetekend met behulp van zijn vrouw .
Hij leerde schrijnwerken to Deinze bij Baziel Onderbeke, timmerman en schrijnwerker Tangs de Schipdonkse Vaart en later waard
van de herberg Sinte Cecilia op de marks . Daarna trok hij naar
Brugge waar hij 't meubelmaker aanleerde . Hij leerde eerst beeldsnijden en dan stoelen en tafels maker naar oude werkwijze . Hij
kreeg daar als loon een frank in de week en moest zelf kost en
inwoon betalen. Hij werkte tier tot twaalf uren per dag.
Wanneer ze Edward vroegen of hij plezier had to Brugge, zegde
hij to Moline das er daar een vriendenclub was, als bij de WestVlamingen in Amerika, en das ze de zondag namiddag rollebolle
speelden en 's avonds zongen en dansten .
Hebt ge daar meisjes gekend, Ed > vroegen ze hem op bet
banker . En Edward loech met zijn brede, malse lack, heel Moline
door bekend .
tt Meisjes ? > zei Edward, « in Brugge had ik er wel een halve
dozijne, maar das 'n was maar om to dansen >> .
(1) De parochie Doomkerke eist Edward op als « haar zoon >> .
Hij was trouwens Doomkerke steeds genegen en was een mild
steu,nend lid van de « Bond van alle Oud-Doomkerkenaren >>. B4jzonderheden mij medegedeeld door dhr . Adh . Dauw, schrijver van
genoemde Bond (Loppemstraat, 111 . Oostkamp),
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Toen hij negentien jaar was trok hij naar een meubelmaker naar
Tielt . Zijn loon verbeterde op een frank daags en kost en inwoon .
Naar Amerika.
Op 21-jarige leeftijd besloot Andries naar de Verenigde Staten
to vertrekken . Hij had veel over Amerika gehoord : Doomkerke,
Ruiselede, Kanegem 't trok al naar Amerika . Hij zocht wat nieuws
en hij had een paar kozijns in East-Moline . Zo trok hij naar de
opkomende stad in 't jaar 1905 . Na 't betalen van zijn refs had
hij nog 500 frank over en hij vie! toe in East-Moline, in pension
bij bet echtpaar Petrus Aerdts waar hij 3,50 dollar betaalde voor
eten en slapen, dit was 17 .50 frank in de week .
Na enkele dagen vond hij werk in de gieterij van Deere en
Mansur waar hij kamwielen goot tegen 15 Amerikaanse cents per
uur. Dat was geen werk voor hem en hij bleef daar slechts drie
dagen . Hij vernam dat een meubelmaker gevraagd werd bij de
Moline Meubelfabriek en toen bans Jan Magnuson hoorde dat
Edward zijn ambacht geleerd had in Belgie, huurde hij hem tegen
17 cents . Hier begon hij met bet maken van gebeeldhouwde schoorsteenmantels .
Andries kreeg de << wanderlust > en wilde west trekken om kennis
op to doen . Hij trok in 1907 naar California waar ze bezig waren
met San Francisco weder op to bouwen na de aardbeving en de
grote brand .
<< 1k was jong en niet getrouwd, en waar ik een kapstok vond
hing ik mijn hoedje > placht Ed to zeggen .
<< Heel de stad lag plat en ze begonnen her op to trekken >> zei hij .
Als meubelmaker vond hij seffens werk . Hij kwam terecht in een
grootmagazijn om meubels to vergaren en won 3 .50 dollar per dag,
later 4. Er was geen slaapgelegenheid to vinden en hij besloot samen
met twee andere Molinenaars, Petrus Van Oost en Karel Baele,
zelf een getrek to zetten op een specie van een vuilnisstort .
Hij knoopte er kennis aan met een Gentenaar en door diens
toedoen werd hij ploegbaas bij de Hawai-Amerika Bouwvereniging .
Zijn kennis van de bouwkunde kwam bier to pas en hij kreeg
5 .50 dollar per dag.
Alida's droom.
Na een jaar en een stuk in San Francisco begon Edward weer
rusteloos to worden. Maar bet scheen meer de schuld to zijn van
Alida Heirbrandt dan rusteloosheid . Hij had haar ontmoet op een
Vlaamse kermis ingericht door de Belgian-American Club op de
Fisk-hofstede bij Rock Island en noch Alida noch Ed hadden dit
vergeten . Zo keerde Ed terug naar Moline met 850 dollars in de
beurs die hij gespaard had tijdens zijn jaar in San Francisco. Het
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waren allemaal goudvinken en hij stortte ze in de bank bij aankomst. Zo leerde hij algauw banken.
Seffens daarop werd hij opperploegbaas bij Maurits Johnson . Dear
won hij 4 dollar per dag in voile slapte van het jaar 1908 . Daarop
stapte Edward op 29 october van 't zelfde jaar in 't huwelijksbootje
met Alida Heirbrandt, dochter van Evarist, en ze zouden dus in
october van dit jaar 1958 hun gouden bruiloft hebben gevierd .
Aannemer.
In 't jaar 1910 lies Edward zijn werk steep in de meubelf abriek
om zelf aannemer to worden . Hij begon met een huffs to bouwen
voor Alida en hemzelf.. Het was een schoon modern huffs met acht
kamers op 't hoekje van de 13'e straat en 17e lean en het kostte
2 .800 dollar . En voor 't jaar om was had hij 55 huizen opgetrokken .
Het werd een boerejaar >> zei Edward.
Van dan of begon hij met handelshuizen to bouwen o .m, de
doening van Petrus Coppens en een huizenblok voor Louis Sonneville van Woumen. Toen gaf hij al aan 45 timmerlieden werk .
Maar in 't oorlogsjaar 1918 werd hij opgeroepen naar Frankrijk
om to bouwen voor de Amerikaanse regering . Hij bouwde dear
een groot arsenaal . Na zeven maand, zo omtrent de tijd dat Trifon
Colpaert van Kruishoutem bij 't Amerikaans leger zijn linkerbeen
werd afgeschoten in 't Argonnewoud en de Amerikanen vochten
bij Waregem, kwam Andries to Moline terug . Hij werd er vennoot,
met Carl Bergstedt en met Carl Johnson, in een nieuw opgerichte
bouwonderneming. Hoewel elk van de drie vennoten hetzelfde bedrag
inbracht heette de onderneming The Bergstedt Construction Co .
Nu werd het grootwarenhuis van Crandall gebouwd, de Moline
Trust en Savings Bank, en oak de schone kerk van het H . Hart
waarvan kardinaal Mercier de eerste steep kwam leggen.
Bankier.
In bet jaar 1920, toen Edward Coryn van Lotenhulle gestorven
was, vroeg de Moline Trust en Savings Bank aan Andries of hij
bet ambt van &recteur van de bouw- en leningafdeling wilde aanvaarden. Andries pakte aan . << Ze betaalden niet wet ik met bouwen
kon verdienen > zei hij, << meat ik stond niet bloot aan geldverlies .
Later we!.
Dat << later >> wilde zeggen de crisis, toen de banken voor een
hele tijd moesten sluiten en Ed Andries met andere aandeelhouders
(hij had dan al een pakje aandelen) honderd dollars moest bijschieten voor ieder aandeel dat hij bezat.
,3ij 't sluiten van de bank werkte hij voor de Vereniging van
de Huiseigenaars en hij kwam terug naar zijn bank bij de heropening . Hij was de grote ijveraar van bet programme dat naar
de heropening en de nieuwe bloei leidde . Hij gaf al wet hij geven

kon . « Ze noemden mij de nachtridder » zei hij, toen het to pas
kwam.
Zo hebben honderde Molinenaars hun huffs aan hem to danken
en honderden hielp hij hun huffs redden bij de bedreiging met
dwangverkoop wegens hypothecaire schuld .
Als consul van West Illinois en Iowa hielp hij duizende
Vlamingen aan hun Amerikaanse papieren . Hij voer en vloog dikwijls naar Europa en nooit aanvaardde hij een gratisreis . Twee
Belgische gezanten, graaf Robert van der Straeten-Ponthoz in het
jaar 1936 en Prins Albert de Ligne in 1930, kwamen hem bezoeken .
Hij hielp handelsbeurzen inrichten om de verkoop van onze koopwaren in Amerika to bevorderen en hij ontving tal van eerbewij zen
en nationals eretekens .
Sinds 1952 leefde hij gerust, gelukkig en nederig . Af en toe
deed hij een rit en bezocht hij zijn vriend Jozef Van Lancker,
die samen met hem zo veel tot stand bracht voor onze landgenoten
in 1Vloline en omstreken . Als die twee hun jonge tijd ophaalden
in Ruiselede en Deinze, 't was om erbij to krullen .

De laatste jaren .
Andries, Coryn, Vander Vennet, Ros en Van Lancker, ze hielpen
er zo vele . Ze waren de leiders en de oprichters van de BelgischAmerikaanse verenigingen en kunnen terugblikken op een nuttiQ
leven.
Edward werd Amerikaanse burger in het jaar 1912 ; zijn vrouw
was dat geworden toen ze 9 jaar was, op het ogenblik dat haar
vader Amerikaan werd .
Edward en pastoor J . B . Ceulemans, de oprichter van de H. Hartkerk waren boezemvrienden . Andries was lid van de Kerkfabriek
sinds 1921 . Toen pastoor Ceulemans begon to vliegen leerde Andries
dat ook. Ed kocht een eigen vliegtuig en hij vloog jarenlang van
Dost naar West .
De laatste jaren vond de Ruiseledenaar solaas in vrouw en thuis,
in zijn rozentuin, de kerk, de bank en bij zijn vrienden .
In het jaar 1956 kwam hij nog eens over naar 't oude land bij
zijn broer Maurits, de smid to Wingene, en bij dhr en mevr . Celest
Verbeke-Coryn, twee oude Nlolinenaars uit de Katelijnestraat to
Brugge .
Andries was wel met rust, maar flu en dan trok hij nog aan
't spel met de « rollebolle » of hij zat in de Jolly Bunch Club
(de geestige Bonke) met de oude maten Leo en Peter Coppens,
afkomstig van Sint Laureins, en andere .
Toen ze Edward vroegen welke raad hij zou geven aan de
jongeren om gelukkig to zijn en vooruit to komen, zei hij : (t Het
hebben er mij dat al zovele gevraagd. Ik zou ze de raad geven
goed to leren, eerlijk to zijn en spaarzaam ; moest ik het kunnen
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herdoen, ik ware advokaat of dokter geworden, maar ik had toch
ook een goed leven .
Na zijn laatste bezoek aan zijn geliefde streek kreeg hij kort
na zijn terugkomst in Moline een beroerte . Sindsdien was zijn
gezondheid wankel .
Op zijn uitvaart was heel Moline op post . Hij was immers
o pertoezichter van de Katholieke Orde van de Forestiers, nummer 1
a s parochiaan van he t H. Hart en voorzitter van vele genootschappen zoals verder nog kasmeester van het Rock Island Kapittel,
nr 9 van de Amerikaanse Veteranen van Wereldoorlog I, werkend
lid van de East End Kring, de West-End Kring, Belgisch Amerikaanse Kring, de Oudsoldaten, de Vriendenkring, de BelgischAmerikaanse Broederkring van Rock-Island, de Moline-Adelaars . ( 2)
Het was een der grootste begravingen die ik hier ooit bi'ewoond heb • bloemen zonder weer ga en misof fering en met de
honderden. > ~ (a)
Het was een koninklijke rouwstoet ter ere van Warden, de
<< jongen van Ruiselede >> .
G. P, BAERT .

IN DE KLEREN ZITTEN

Van iemand die, omdat hij << bedegen >> is of om een andere
reden to nauw in de kleren zit, luidt het to Elverdinge : << Ge zijt
lijk een spankertje >> . De Bo vermeldt << spankerachtig >> d .i. eng,
nauw, van kleren gezeid, ook << spankeren >> : << zijn kleren spannen
aan zijn lijf >> : frequentatief van spannen .
Te Poperinge zal het in beeldspraak luiden : << Ge zijt lijk een
opgekropt keun >> .
<< Ge zijt gekleed lijk een rauwe andjoen > (- ajuin), zegt men
to Poperinge van iemand die in de kleren gezwachteld zit .
<< Ge zijt lijk een kafwulf > zeggen ze to Alveringem van iemand
met lang, onverzorgd haar . De Bo vermeldt reeds de uitdrukking .
L. D. V.
(2) Op de begrafenis waren ceremoniemeesters : Frans Hendricks
en Fred Corvette ; baarkleeddragers : Ralph De Poorter, consul ;
J. E . Trouveroy, consul to Chicago ; Raymond Van der Heyden,
consul to Mishawaka ; Dr L. R. Van Rie ; Dr F. E . Bollaert ; Jozef
Van Lancker en Robert Rank . (Over hen : The Moline Dispatch,
5 februari 1954.) Over de parochie van het H . Hart to Moline, zie
onze bijdrage in Biekorf 1957, 179-183 (Westvlaamse Amerikanen) . Edward Andnes liet na : zijn weduwe, zijn zuster to Doornik, zijn
neef en petekind Edward . Drie zusters gingen hem vooraf alsook
zijn broer Maurits die op 28 maart j'1 . to Wingene overleed .
(3) Uit een brief van 24 april 1958 van Jozef Van Lancker to
Moline .
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DE HEILIG-BLOEDOPSCHRIFTEN VAN GEZELLE
TE BRUGGE
In 't jaar 1892 werden vier gedenkstenen met opschriften aangebracht op de gebouwen waar bet H . Bloed in de perioden van
gevaar verscholen zat . De teksten zijn van Guido Gezelle.
Twee stenen verwijzen naar de Franse Revolutie, toen de Relikwie
verdoken zat : van 1797 tot 1812 in bet huffs van de Douche's,
de oude Latijnse School, than klooster van de Teresianen ; van
1812 tot 1819 in bet huffs van barones Geertrui de Pelichy, than
betrokken in bet gebouwenkompleks van het Sint-Lodewijkskollege .
De twee andere stenen verwijzen naar de Geuzentijd, toen Juan
Perez de Malvenda << upperste kerckmeester van Sint Baselis gezeid
ten Heiligen Bloede >> de Relikwie in zijn woonst verborg van 1578
tot 1584 . Voor deze periods zijn de gedenkstenen niet volledig
en niet juist gedateerd . Perez woonde in 1580 in bet Culcstraetkin
de huidige Kelkstraat - en in 1892 schijnt men dit niet geweten
to hebben . Zodat die eerste schuilplaats nog door geen gedenksteen words aangewezen ; sen verzuim das gemakkelijk goed to
makers is. Eerst na 1 580 verhuist hij naar << 't Hof van Beyeren >>
in de Nieuwstraat, than de Sint-Godelieveschool . In 1584, enkele
maanden vooraleer de Relikwie to voorschijn kwam, neemt hij zijn
intrek in 't huffs van zijn schoonbroer Jacques de Chantraines, bet
laatste huffs op de oostkant van de Wollestraat en palend aan
de Eekhoutbrug ; than betrokken door de Provincials Technische
Diensten .
Het is Kan . De Schrevel die, in zijn kostbare Rectif ications Historiques (Ann . Emulation, 1926, blz . 321), voor 't eerst bet verblijf
van Perez in de Kelkstraat wilt aan to wijzen . Of beter in de
geschiedenis van bet H . Bloed betrok . Want Gilliodts in zijn
Sestendeelen (Ann . Emulation 1894, blz . 247) had reeds voor 1580
Perez in de Kelkstraat aangetroffen . In 1 892 echter wist men
daar niets van af . Pastoor L . van Haecke (in Le Precieux Sang
a Bruges, 1900, blz. 148) zal zelfs Perez eerst aan de Eekhoutbrug
laten worsen en vandaar naar de Nieuwstraat verhuizen . 't Is niet
de enige keer das de guitige pastoor de waarheid geweld aandeed .
Hij heef t ten minste deze verdienste das hij de foutieve datering
van onze gedenkstenen verbeterde en het wegsteken van de relikwie
door Perez last beginners, niet in 1576, maar in 1578 .
De geschiedenis van onze gedenkstenen kan men vinden in de
Jubileum-uitgave van Gezelle's werken (Brieven van, aan en over
Gezelle, blz . 214-218) . Gezelle schreef de teksten op verzoek van
barones van Caloen de Gourcy . Men had in de Jubileum-uitgave
wel mogen verwijzen naar Biekorf, 1892, bl . 135, waar Kan . Rommel
schrijft : << Het eerste gedacht van die opschriften komt van Jonker
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Karel Gilles de Pelichy, verleden jaar leerling van Rhetorica in
St.-Lodewijks to Brugge. Hij beef t to zijnen koste bet opschrift
doer stellen, das seders den eersten Mei to lezen staat op den
gevel van bet huffs zijner overoudmoeie Mejoufvrouw Geertrude de
Pelichy . . . >>. Rommel geeft de tekst van de steep ; ook nog van de
twee andere stenen die door de barones van Caloen gesteld werden
aan de Teresiaantjes en aan de Eekhoutbrug . Over de steep in de
Nieuwstraat reps hij geen woord . Uit de Brieven blijkt echter das
deze laatste ook in 1892 gemaakt werd . Op 9 juni zendt Gezelle
aan de barones was hij zelf beet << een eerste on.twerp ( kursivering
van Gezelle zelf) van bet opschrift, boven de waterpompe > ergens
op een binnenpleintje van bet herenhuis . Ik zou, op mijn beurt,
das << boven de waterpompe >> ook willen cursiveren : de gedachte
<< water >> zal in bet gedichtje blijven doorklinken
« Jesu, uit uw hert doorsteken
liet Gij bloed en water leken
Jesu, heilzaam, door uw Bloed,
ons dit water wezen doet !
Gezelle heeft voor < de Weledele Nlevrouwe >>, die zeer waarschijnlijk met de dichterlijke vlaamse wendingen niet veel weg wist,
de versjes in 't f raps overgezet
Jesus, salutaire, par Votre Sang,
f aites que cette eau nous soft !
Daarmede words de gedachte van Gezelle heel duidelijk . Want
bet vierde versje hadden we evengoed kunnen vertalen : Faites que
nous soyons cette eau.
Als we de tekst nemen zoals hij daar staat, schijnt das zelfs
de meest voor de hand liggende lezing . De vraag blijft of we
met deze lezing nog een betekenis kunnen vinden. Ik meen bet
toch, al is ze niet zo gemakkelijk . We kunnen b .v . denken aan bet
gebedje, waarmee de vermengeling van wijn en water in de miskelk
words onderlijnd . Maar Gezelle beefs daar zeker niet aan gedacht :
de meegaande franse vertaling staat er borg voor. Hij vraagt eenvoudig : que cette eau nous soft, d .i . nous parvienne . « Ons >> is
een derde naamval . Hij had evengoed en duidelijker das vierde
versje kunnen schrijven : Dat water ons eworden doer . De betekenis
wordt heel g emakkeli'k
~ . Gezelle bidt das we in 't water, das uit
de doorboorde zijde vloeit, mogen gereinigd worden . Zoals we de
hander wassen << aan de waterpomp >>, waarboven de steep words
ingemetseld . Een simpele lokale aanpassing. Ook echt Gezelliaans .
Maar hiermede is de verwij zing naar bet H . Bloed - en das
blijft toch hoofdzaak, meen ik - als verdoezeld en verzwakt .
Traditioneel in de hele H . Bloedliteratuur is de reiniging door das
Bloed zelf . In de Brugse getijden van bet H . Bloed - Gezelle
grijpt zo graag naar << den ouden beminden brevier > - is deze
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gedachte bet ware leitmotiv . Ad Antiphonal : 3/ Het Bloed van
Jezus-Kristus reinigt ons van alle zonde ; 4/ Hij kwam tot ons
niet door water alleen (zoals Sint Jan in zijn boetedoopsel) maar
door water en bloed ; om dap in 5/ das alles to bekronen met een
finale all een bazuinstoot : Kristus heeft ons bemind en ons van
de zonde gereinigd in zijn Bloed . Alleluia !
Met die teksten, meestal woordelijk ontleend aan Sint Jan, staan
we op een veel hoger vlak dan straks << bij de waterpomp >> . De
vraag is nu : heeft Gezelle das zelf pies aangevoeld ?
Hij staat er op das de opschriften zeer nauwkeurig zijn tekst
zouden weergeven. Op 3 februari schrijft hij aan de barones : << Mag
ik bier eenen goeden raad bijvoegen, 't ware van de opschriften
eerst to laten drukken (kursivering van Gezelle) . en ze dan gedrukt
naar mij terug to zenden, om to zien of er niets aan gemist en is >
(Brieven, blz . 216) . En op 9 juni, wanneer hij onze tekst met
de f ranse vertaling ervan opstuurt, spreekt hij van << een eerste
ontwerp >> (Brieven, blz. 218) . 1k zou op mijn beurt das << eerste
ontwerp ook wel willen kursiveren ; bet is van belang. Want op
de thans nog bewaarde steep is das vierde verse veranderd (was in
de Jubileum-uitgave niet words vermeld) en geworden
Ons dit water WEREN doet .

Dat is nu heel iets anders . Laat me maar zeggen, juist het tegenovergestelde . Wie is voor deze verandering aansprakelijk ? Niet
de steenkapper, meen ik ; Gezelle moest immers de gedrukte teksten
all proeve krijgen . Overigens waar we bij een gewoon werkman
een mislezing mochten veronderstellen, zal hij eerder << weren > in
<< wezen >> veranderd hebben dan omgekeerd . Dat stafrijmende
<< water weren > heeft daarbij iets Gezelliaans zangerigs, zodat we
bet eerder op de rekening van de Meester zelf molten stellen .
De muziek heeft hem in 't hoofd gespeeld en, zoals bet bij dichters
nag meer gebeurt, al is bet doorgaans de gedachte die op muziek
gesteld words, bet kan ook das loutere muziek tot gedachte kristallizeert . 1k kan me best voorstellen das de Meester met das << water
weren >> eerst op de lippen liep vooraleer de nieuwe gedachte tot
rijpheid kwam . Maar een nieuwe gedachte is er . En ze is diep.
Om ze to vatten komen we terug tot de Sint-Janstekst van de
Brugse getijden : Hij is ons gekomen, niet door water alleen, maar
door water en bloed . Terwijl in de kerkelijke literatuur bet Bloed
van Kristus steeds words geprezen all bet heilsmiddel << das ons
van alle zonde reinigt >>, words bet water heel dikwijls voorgesteld
all een element van verdelging . Ook op bet eerste Pascha, das
toch maar een voorafbeelding was, ging de Engel met bet zwaard
de huizen voorbij die met bet bloed van bet Lam getekend stonden ;
terwijl de vijand van bet Godsvolk in de golven van de zee verging .
Nu krijgen we bet echte Pascha, waarop Kristus all paaslam geslachtofferd words : uit zijn doorboorde zijde vloeit water en bloed .
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Hij is gekomen << tot redding en tot ondergang >> (Luk. II, 34) .
Zij die getekend staan met het Bloed van het Lam zijn de uitverkorenen. De anderen zijn tot de ondergang gedoemd en vergaan
in de zondvloed van Gods wrack .
Het rijmgebed « boven de waterpomp >> houdt nog wel zijn lokale
kleur door dat : Liet Ge bloed en water leken ; maar thans zijn we
met een sprong in de hoogte gerukt . En tot bet H . Bloed teruggekeerd .
In de H. B~loedprocessie van 1642 - we waren toen in de periode
van na de godsdienstoorlogen, die over onze landen als een watersnood gespoeld hadden - vind ik, tussen de vele ietwat bombastische
rijmelarij, een echt letterkundig pareltje, nl . bet lied << 0 Jesu, goede
Pelecaen >> . De eindstroof luidt
0 Jesu, door uw heyligh Bloedt
dat wy zo weerdiglyck bewaeren,
helpt ons in desen watervloedt
of wy versmachten in de baeren .

Is dat niet als een echo op dat
Jesu, heilzaam, door uw Bloed,
Ons dit water weren doet .

Heilig Bloeddag 1958.

ALS

M . E.

DE PASTOOR ZIJN DUIVEN

LOSLAAT

In Biekorf hiervoor blz . 126 las ik dat oud gezegde uit VeurneAmbacht : << 't zal gaan stormen want de duiven van de paster van
Lombardsijde komen of >> . De boerin van Eggewaartskapelle meende
daarmede de meeuwen . Een zelfde gezegde komt nog steeds voor
in mijn geboortestreek (Nieuwmunster) . Als de meeuwen overkwamen heb i'k mijn vader altijd horen zeggen : << De paster van
Wenduine heef t zijn duiven losgelaten, we krijgen zeker slecht weer >> .
G. Laukens . Houtave.
Bij storm (NW) op zee of grijnzende koude (<< 't is koud dat
de honds grijnzen >> zoals moeder altijd zegt) komen de meeuwen
over 't binnenland . Ook zonder storm ; ik heb 't geweten, als er
geen verkoop was, dat de sprot met heelder karren op 't land gevoerd
werd als << vette >> en de vranke benden aantrok : 't land zag er
grauw van ! Dan zeiden de boeren (hoe dikwijls gehoord ook van
de boevers of << cartons >) : << De paster van Sint-Joris (can de
Yzer) hee ft zijn duiven weer losgelaten ! >> Dat werd gezegd ten
ZW van die parochie, namelijk op verschillende hoven van Ramskapelle en Schore . Tien jaar geleden, maar de spreuk is zeker
nog in de volksmond .
J . H . B.
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SPREUKEN EN ZEGSWI JZEN
UIT DE OMSTREKEN VAN BRUGGE

(Vervolg van 1957, blz. 333)
I I . D E KLEDING

Vest, ondervest
57 . Een Oelemnaar die door de politie words opgetekend, zegt
<< 'k Ben er op genet voor broek en onderveste >> .
58. Zijn veste uitspelen : das doer men als 't warm is, en das is
voor drinkebroers ook een voorteken das ze gaan vechten. << Oei,
oei ! ze spelen hun veste uit !
59. Wie een meisje bedrogen heeft << loops met een olieplekke op
zijn veste >> . Hem aanzettend om to trouwen : << Vaag die olieplekke uit
60 . Wie gekleed ging in een kazak of frak met slippen werd
verweten voor << slepkazakke > of << wipkazakke >> .
61 . Ben sleppedrager is een vleier . << Ik kan hem van mijn sleppen
niet krijgen > : hij zit altijd op mijn hielen . Ook omgekeerd
<< Ik moet hele dagen achter zijn sleppen lopen > : om hem to
dienen .
62 . Riskeer u niet to ver in die zaak of << ge zult er uw sleppen
aan scheuren >>.
63 . 't Is kouder geworden, 't schilt << een hele kazakke > bij
gisteren . Ook : 't is een hele kazakke kouder.
64. Breed of ruim van gedachten zijn : << 't Steekt zo nauw niet,
'k heb een wijde mouwe >> . En met Pasen had pater Wijdemouwe
het meest biechtelingen, de jaarlingen vooral die << hun pakske vuil
goed kwamen wassen >>.
65 . 'k Heb het goed begrepen : << 'k heb het in mijn mouwe
en zal het niet licht vergeten . Ofwel een beetje gekitteld naar de
moues wijzend : << 't Zit hier zie ! >> En dan eerder dreigend
<< Wacht maar ! Je zit in mijn mouwe >> .
66. Een paard van de zweep geven om het aan to jagen : << 'k Zal
het 'n keer haver uit de mouwe geven
67. Bij een kluchtigaard steekt het op geen leugentje : << hij schudt
ze uit zijn mouwe >> .
68 . G'hebt je daar weer iets op je mouwe laten spellen : leugens
laten wijsmaken .
69 . Hij kan gemakkelijk meer geven : << 't is nog geen spelle van
zijn mouwe >> .
70. En eindelijk : zwicht u van mouwvagers of mouwf rosters
(vleiers) .
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De schorte
71 . De schorte (voorschoot) uit blauw lijnwaad was algemene
dracht van de huivrouw : met zo'n schorte, vets gestreken, << uit
de voude >>, was zij << opgekleed >> . Ook de zwartzijden schorte
werd veel gedragen. Een aankomend meisje das huisduivetje blijft
<< loops niet verre van moeders schorte >> . Anders : << ze hangs nog
aan moeders schorte >> .
72 . Schorteblauw worden : bij beklemdheid, verstikking . Het kind
das de << deksessens > (stuipen) had werd zo blauw als een schorte .
73 . Als de loteling zich eruit getrokken had werd de blauwe
schorte uitgehangen . << De blauwe schorte hangs daar uit >> : moeder
bakt koeken, er is kermis. Bij de molenaar wapperde de << blauwe
schorte > aan de molenwieken .
Spreekwoordelijk is gebleven : We gaan de blauwe schorte uithangen ! (een smulpartijtje houden) .
74 . Om een spellewerkster op school to straffen werd haar blauwe
schorte afgenomen ; zonder schorte naar huffs moeten keren was
een teken van straf .
75 . Een uithangende eersderm bij een kind mocht maar << met
de tip van de blauwe schorte >> aangeraakt en weer ingestoken
worden.
76. Van al de kledingstukken words de schorte het meest gelapt
en getapt op alle mogelijke wijzen, bij zover das moeder een schorte
lijk een staalboek > draagt .
77 . Om de blauwe schorte was to sparen droegen wiedsters en
sommige spaarzame zuiderse boerinnen een grauwe baalzak of
wannezak (guano-zak) voor zich, zodat ze door de noorderse polderboerinnen verweten werden voor << zuwersche zakschorte >> .
78 . Een lochting van een schorte groot : zeer klein .
79 . Mannen droegen ook een schorte op het werk . Het schootsvel
van smid en schoenmaker is gekend . Andere ambachtslieden droegen
een grauwe of blauwe lijnwaden schorte met greel (gareel) over
het hoofd . Zinspelend durfden ze wel eens zeggen : 'k trekke mijn
ramzak aan !
80. Een ander spotgezegde onder mannen als een ambachtsman
in de herberg kwam met de schorte aan : << Zeg is het in de besloten
tijd, dan !?
81 . Kooplieden en winkeliers liepen in een korte of lange blauwlijnwaden << schabbe >> . Als zij schade of verlies geleden hadden
klaagden ze : 'k heb er mijn schabbe aan gescheurd .

Kousen
82 . De mensen droegen meestal gebreide kousen en zokken of
stasen (halve kousen) . Zwarte en ook witte stonden deftig, peper-
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en-zout (zwart en wit gedraaid) was sterk en kon tegen het vuilen .
Witte << vette zokken > van zelfgesponnen wol waxen ijzersterk en
onverslijtelijk . De schaper spon en nokte zelf zijn zokken .
83 . Fen kind aardt naar zijn ouders : << de kouse rekt naar
't been > .
84 . Als in een vrijage het meisje niet past op de jongen : << past
die kouse nu wel op das been >> .
85 . Wie er met de grove borstel doorgaat : < zijn conscientie rekt
lijk een kouse > .
86 . Kousen mogen met slokeren noch slingeren rond het been
of < je hebt palingkousen aan > . Moeder vermaande dan : << trek
je kousen op, slokebiene > . De kousen werden opgehouden met
kousebanden of << rekkers >.
87 . Het stoppen en mazen was dan 't werk van de huisvrouw
's avonds. Op versleten wekedaagse kousen werden << planken >
genaaid of anders gezegd : ze werden << verhalvezeuld > met een
lap . Een vrijersrefreintje was
Die zwarte kraaie kan mij niet paaien,
ze kan noch stoppen nosh naaien,
heur handen staan heel verkeerd .
88. Hij heeft een kouse vul : gezegd van een die ze thoope
heeft, een rijke poenderare. Tegen een gierigaard die 't al wegfoef elt : << steek das ook maar in de kouse > .
89 . Miete of Treze Kouse was de naam van de leurster die rondkwam met twee platte manden vol sajette, kousen en stasen, garen
en lint .
90 . Sommige soorten kiekens en duiven met dicht bepluimde
poten worden << kousen > genoemd.
91 . Words er een meisje geboren, 't is een piskouse : zo zeggen
de mannen onder elkaar . Dat is ook een verwijtsel voor een dwaze
trunte : << o gij piskouse >. Is ze een domme lutte : << stase da'je
zijt >, ze last alles gebeuren.
92 . Ik heb het al vast waar ge komen wilt : << 'k hoor je al
afkomen op jen zokken > . Van iemand die voorzichtig en ongemerkt
weggaat, zich uit een zaak terugtrekt : << hij is er van onder op
zijn zokken >> .
93 . Zijt ge 's winters zwaar en lomp aangekleed, ge zijt << gelijk
een beer op zokken >> .
94. En een vermaning tegen iemand die de lasten ontgaat of
geen geduld heeft : << ge zoudt gij willen op uw kousen en zokken
naar den hemel gaan > .
M. C .
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DE O1V MEGANG VAN LISSEWEGE

Driemaal per jaar gaat to Lissewege de ommegang uit : op de
eerste en laatste zondag van mei, en op kermisdinsdag. Aan de
ommegan en in mei, vooral dan aan de eerste, nemen ook veel
mensen deel uit de omliggende Parochies . Bil' schoon weer ziljn
achthonderd deelnemers geen zeldzaamheid .
De plechtigheid op de eerste en laatste zondag van mei begins
to 2 u . in de kerk met de vespers . Wanner ze gedaan zijn gaan
geestelijkheid en koster onder het zingen van de litanie van
0 .-L.-Vrouw langzaam naar buiten. Dan volgen eerst de mannen
en dan de vrouwen. Wanner er veel yolk is ontstaan zowat vanzelf verscheidene groepen die afzonderlijk de rozenkrans bidden .
Na een grote kilometer langs de Dudzelesteenweg gegaan to hebben
bereikt men de kapel van Ter Doest.
Voor de gelegenheid words de kapel door de bewoner van de
hof stede Ter Doest, die voor het onderhoud instaat, opengesteld .
Ieder jaar is de kapel netjes gewit en geschilderd, het koperwerk
is opgepoetst en vele kaarsen branden . Hier words dan gezegend
met de relikwie van 0 .-L.-Vrouw. Ondertussen worden door de
schoolkinderen liederen gezongen, vooral het eenvoudig, schoon lied
waarvan de tekst luidt
Refr. : Komt zielen met betrouwen
Haar groeten in Ter Doest,
Die onder alle vrouwen
Gods Moeder wezen moest .
Bij Haar zijn w'altijd wellekom
In Lissewege's heiligdom.
• Maria, hoor op heden
Ons gebeden
• Maria .
I Komt van uit de verste wijken,
Zij de goede Moedermaagd,
Geeft gehoor aan arm en rijken,
Hulp aan alwie hulpe vraagt .
II Niemand heeft zij ooit verstoten
Die tot haar de stem verhief ;
Want de kleinen en de groten
Zijn haar altijd even lief .
III Wilt niet voor uw Moeder blozen,
Komt tot haar met kloeken cooed ;
Z'is de hoop der hopelozen,
• beschermen is Haar zoet .
IV Lissewege is ons heilig,
Waar die goede Moeder troont ;
Dan eens rusten w'allen veilig,
Daar waar God zijn dienaars loont .
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Na de zegening worden door geestelijkheid en koster Regina
caeli en Salve Regina gezongen, en dan treks de bedevaart door
de laan van Ter Doest verder . De offergiften worden medegenomen.
Sours houdt de pastoor bij de kapel eerst een kleine toespraak .
Enkele jaren geleden werd er een prentje uitgedeeld met bet lied
0 .-L .-Vrouw van Vlaanderen, das dan door bet yolk gezongen
werd .
Nog driemaal houdt de bedevaart stil bij 0 .-L.-Vrouwbeeldjes
die in nisjes langs de weg opgehangen werden door partikulieren .
Telkens words een latijns en een vlaams 1Vlarialied gezongen .
Bij bet binnenkomen van de kerk worden kaarsen en kroonluchters in bet koor aangestoken en words bet Allerheiligste uitgesteld. Dadelijk begins bet Lof . Na de plechtigheid kan men
kaarsen of f eren, en seders 1952 is er ook een linnen bedevaartvaantje to verkrijgen.
De ommegang op kermisdinsdag gaat uit na de mis . (De kermis
to Lissewege heeft plaats op zondag na 2 juli, feest van 0 .-L.-Vrouw
Bezoeking) . Hij kept hetzelfde verloop maar de deelnemers zijn
bijna allemaal Lissewegenaren. In deze ochtend-ommegang words
bet mirakuleus 0 .-L .-Vrouwbeeld uit de kerk medegedragen. Dit
beeld is betrekkelijk zwaar en ploegen van telkens vier jongelingen
lossen elkaar bij bet dragen drie of vier maal af .
De ommegang van Lissewege, die na de onteigeningen bij bet
begin van deze eeuw voor een groot deel over Brugs grondgebied
loops, is meer dan vier kilometer lang . In de vorige eeuw was bet
een landweg die door de velden liep en erg stof f erig was . Nu is
bij verhard, en bet gedeelte van de vroegere Asschestraat werd
sinds 1953 opgeslorpt door de nieuwe baan Brugge-Zeebrugge,
met name de Zeelaan .
Bij de electrif icering van de spoorweg Brugge-Knokke was bet
oorspronkelijk plan de overweg van Ter Doest of to schaffen.
Hierdoor zou de oude bedevaartweg afgesloten worden . Na onderhandelingen bekwam men echter bij de N .M.B.S . das bier een
private gesloten overweg zou ingericht worden, waarvan de sleutel
bij de bewoner van de hofstede Ter Doest zou berusten . Telkens
nu de ommegang plaats heeft worden de overwegbekkens geopend
our dan weer tot de volgende bedevaart gesloten to blijven . Deze
regeling is in voege seders 1957 . Wij menen das dergelijk geval
nogal zeldzaam is.
In de meimaand doen vele mensen ook afzonderlijk de ommegang. Eigenaardig is bun gewoonte bij de kapel van Ter Doest,
niet minder dan driemaal rond deze kapel to wandelen . Bij bejaarde
mensen hoort men wel eens de legende verhalen als zou 0 .-L .-Vrouw
zelf eens Tangs deze oude bedevaartweg de ommegang gedaan
hebben .
L . DENDOOVEN .
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IN DE SINT-MAARTENSKERK TE KORTRI JK
In de loop van de maand mei werden we door E .H . G. Billiet,
onderpastoor van de 0 .-L .-V .-kerk to Kortrijk, verwittigd dat tijdens
grondwerken in de Sint-Maartenskerk aldaar, oude muren gevonden
waren. Ter plants gekomen stelden we vast dat men de marmeren
bevloering uit het midden- en zuidkoor uitgebroken, maar reeds
gedeeltelijk herlegd had ; in bet overige gedeelte van beide koren
had men reeds een verstevigde onderlaag voor de vloer aangebracht,
uitgenomen v66r de absis, waar een put gegraven werd om de f undering to maken voor een marmeren neo-barokaltaar van 20 ton ( 1 ) .
We waren spijtig genoeg to last om een onderzoek to kunnen
instellen naar de opeenvolgende koorpartij en van de kerk . Een
opgraving zou nochtans de moeite geloond hebben ! (2 ) . Kerken
aan S. laminas toegewijd, zijn gewoonlijk zeer oude stichtingen,
en to Kortrijk was de S . Maartenskerk de oorspronkelijke parochiekerk . We mogen ook niet vergeten dat Kortrijk een romeins centrum
geweest is ( 3 ) .
De uitgegraven ruimte was op de oostkant begrend door de
f undering van een driezijdige koorsluiting ; deze grondvesten
zijn gemetseld met baksteen (26 X 13 X 6 cm) en gefundeerd op
7,20 m (4 ) beneden bet nieuw vloerpeil achter het hoofdaltaar ( 5 ) . Op - 2,40 m heeft bet metselwerk een versnijding van
45 cm ; bet bleef bewaard tot -1,30 m. De middenmuur van de
driezijdige sluiting is 3,05 m lang ; van de twee andere zijden
bleven enkel 90 en 160 cm bewaard, daar ze gedeeltelijk uitgebroken
werden door bet aanleggen van de funderingen van bet nieuw koor
dat na de brand van 1862 tot stand kwam ( 6 ) .
Een twintigtal cm voor de middenmuur van de koorsluiting was
op - 2,40 m de fundering (± 2,50 X 1 m) van een altaar aangelegd ; evenals bij de koormuren bleef ook hier bet metselwerk tot
1,30 m bewaard . Het bestond uit Doornikse steep, enkele stukken
(1) Er kwamen enkele bakstenen graven aan het licht ; ze waren
noch bepleisterd, noch beschilderd . In de uitgegraven afval troffen
we een groot stuk romeinse rote mortel aan .
(2) We doen hier nogmaals een beroep op alien die ons kunnen
inlichten over (voorziene) grondwerken in en omheen kerken . Ads
de Dienst voor Opgraving de werken volgt of zelf een onderzoek
onderneemt, kost dit niets aan de kerk en hindert het evenmin
de uitvoering der geplande werken . In de laatste jaren kon in verschillende West-Vlaamse kerken een oudheidkundig bodemo,nderzoek
plaats grijpen, zo in 1941 : Torhout ; 1943 : Harelbeke ; 1948
Rekkem ; 1949-1950 : abdijkerk Ter Duinen ; 1951(?) : Heule ; 1955
Brugge (S. Donnas) en Hooglede ; 1956 : Roksem, Sint-Andries ;
1956-1957 : Snellegem, Oostkerke (bid Brugge) ; 1957 : Harelbeke,
S. Pieters to Oude,nburg.
(3) J, Vierin, Trouvailles gallo-romaines a Courtray, << Cortoriacum >>, in 35e Kongres . . . Kortrijk, 1953, 81-104 .
(4) Het koor was gefundeerd doorheen modderachtige grond, die
waarschijnlijk voortkwam van de vestingswal achter de kerk .
(5) Het oude vloerpeil lag ten hoogste 130 cm, lager .
(6) Het driezijdig gesloten koor werd toen gesloopt ; de sluiting
van het nieuwe, nog bestaande koor werd 5 m verder oostwaarts
gebouwd.

153 -baksteen en zeer harde grijze mortel ; daartussen troffen we een
hergebruikt bouwfragment van Doornikse steep aan, nl . een ring
(26 cm diameter) die in de muur ingewerkt, een halfronde dienst
(18 cm diameter) verstevigd heeft . Het kan uit de XIIP eeuw
dateren.
We hebben omzeggens geen gegevens om de driezijdige koorsluiting to dateren . De oudste delen van de huidige kerk worden
gevormd door vier traveeen van de noordmuur, westwaarts van bet
transept ; ze zijn van Doornikse steep, uitgenomen de gootlijst,
die samen met de jongere traveeen gemaakt is. De middenmonelen
en de flankeerzuiltjes van de vensters in deze vier traveeen zijn
alle hersteld, maar hun algemene vorm kan op de oorspronkelijke
toestand teruggaan. In de zijingang, die nu weer geopend werd,
bleven de oude flankeerzuiltjes met bun verweerde haakkapitelen
en basementen bewaard . In de zuidmuur is enkel de overeenstemmende zijingang gebleven ; de eigenlijke deuropening bestaat echter
uit een jongere geprofileerde korfboog . Deze fragmenten kwamen
tot stand omstreeks 1300 en in bet begin van de 14e eeuw ; bet
zijn de enige overblijfsels van de kerk die door de brand van 1382
erg beschadigd en in de volgende decennia herbouwd werd . Overal
werd toen zandsteen aangewend, en bet lijkt wel eigenaardig dat
de grondvesten van onze driezijdige koorsluiting met baksteen opgetrokken werden . Het schijnt ons daarom niet onmogelijk dat
na de ramp van 1382, bet koor snel hersteld, maar niet uitgebreid
werd ; bet driezijdig gesloten koor zou dap maar dateren van na
de bouw van de toren en bet transept (15 eeuw) .
LUC DEVLIEGHER
Aspirant N .F .W .O.

INSTORTING VAN DE KERKTOREN VAN DUDZELE
1673

Op de bouwvallige kerktoren van Dudzele had Jacques de Priestere,
koster en schoolmeester van de parochie, nog de horloge onderhouden << tot ougst XVI° dry en seventich, als wanner de torre
gevallen is >> . (Prof. Dr . Broeder Firmin, De Romaansche Bouwkunst in West-Vlaanderen, p . 72 ; Gent 1940) .
De juiste datum van de instorting lezen we in bet dagboek van
Jacques Inbona (Handschrif t p . 309)
<< Opden 29 . Jullij 1673 soo is ghevallen den torren van Dudzeele
buijten Brugge vallende door de kercke tot over den hooghen aultaer alles ruijeneerende ende verpletterende, doende groote schaede » .
V.
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MENGELVlAREN
EEN KORTRIJKSE BLOEMLEZING VAN DICHTSTUKKEN

1828
Het College van Kortrijk telde in de Hollandse tijd een paar
leraars die zich verdienstelijk hebben gemaakt door hot uitgeven
van schoolboeken. Zij werden daartoe aangewakkerd door Mr . Henricus Wijnbeek (Leiden 1772 - Den Haag 1866), inspecteur der
Latijnse Scholen, die zelf een << Handleiding tot hot Onderwijs der
Nederlandse Taal op de Athenea en Collegi&i >> heeft uitgegeven .
In 1827 verscheen bij de Kortrijkse drukker Beyaert-Feys een
<< Bloemlezing of Keus van schoone en zedekundige nederduitsche
en fransche Dichtstukken geschikt voor de Jeugd >> . Het boekje,
formaat 16 X 10, telt VIII-192 bladzijden . De nederlandse stukken
vullen de 150 eerste bladzijden ; op blz . 151 begins een << Choix
de morceaux francais >> .
De bewerkers van doze Bloemlezing zijn twee << Regenten aan hot
Kollegie van Kortrijk >>, to weten A. Voisin en Fr. Vanhaverbeke .
Voisin is de bekende geschiedschrijver en latere bibliothecaris van
de Gentse universiteit . Als regent to Kortrijk bezorgde hij in 1828
een uitgave van Van Alphens Kleine Gedichten voor Kinderen .
(Biekorf 1934, blz . 274-277) . Zijn ambtgenoot en medewerker
Frans Van Haverbeke, een geboren Kortrijkzaan (1796.1836), heeft
in 1830 bij genoemde Kortrijkse drukker nog een ander schoolbook
uitgegeven : << Nederlandsche Brieven, met onderrichtingen en aanmerkingen opgehelderd >> .
De Bloemlezing van 1827 bevat een totaal van 75 stukjes, waarvan 23 zonder auteursnaam voorkomen of alleen met initialen
getekend zijn. Bij de 52 getekende stukjes staat Rhijnvis Feith aan
de spits met 10 ; dan volgen : Bilderdijk met 5, 's Gravenweert en
van Os elk met 4, Bellamy en Helmers elk met 3, Tollens en
van Alphen elk met 2. Vondel is vertegenwoordigd met zijn
Konstantijntje en met de Rei der Engelen uit Lucifer . Een enkele
Zuidnederlander breekt de volstrekte heerschappij van hot Noorden,
nl . Jan-Frans Willems met hot gedicht Fenelon en de Koe, een
van de langste stukken in de Bloemlezing, verschenen in de Belgische
Muzen-Almanak voor 1826 . De samenstellers hebben, op een paar
uitzonderingen na, de voorkeur gegeven aan de << modernen >> van
hun tij d .
In de franse << Choix >, die 26 stukjes telt, komt vanzelfsprekend
Abbe Delille vooraan ; volgen : Racine, La Fontaine, De Fontanes,
Andre Chenier . Ook hier streefden onze Kortrijkse bloemlezers
naar moderniteit, zij namen immers een stuk van Lamartine op
bet klassieke L'Automne - das eerst in 1820 verschenen was .
A. V .
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BENAMINGEN VAN DE DOODKIST

Ben bewaard schrine-gebied en een verdwenen vat-gebied
in West-Vlaanderen
Het kultuurwoord doodkist heef t zijn verovering in Zuid-Nederland zover doorgezet das van de oudere woordtypen alleen nog jets
overblijft in Limburg (zerk), Oost-Vlaanderen (Richter) en WestVlaanderen, waar schrine in de zuidwestelijke hoek (Veurne-leper)
nog in leven is. Dit schrine-gebied strekt zich ook over de grens uit,
in Frans-Vlaanderen . Samen met (en taaier dan) schrine heeft
daar ook geschrind (gekist) stand gehouden . Dit Westvlaamse
schrine-gebied words echter hoe langer hoe meer door de Nederlandse kultuurwoorden - doodkist, kiss, lijkkist - bedreigd. Dit
blijkt uit de belangrijke studie door Prof . Willem Pee c .s.
De benamingen van de doodkist in Noord- en Zuid-Nederland,
Wallonie en de aangrenzende gebieden, gepubliceerd in Taal en
Tongval IX, 1957, 97-132 .
Is schrine in regressie, vat schijnt definitief verdwenen to zijn .
Gezelle heeft (ca . 1880 ?) het woord vat to Kortrijk opgetekend
met de betekenis : << kiste van ongeschaafde planken, waar men
de arme lieden in begraaft >> . In het hospitaal to Kortrijk heb
ik zelf tot in de jaren twintig veel arme mensen weten begraven
in een << withouten kiste >> ; de benaming vat heb ik nooit gehoord .
Nlnl. vat << doodkist > komt reeds voor bij Maerlant (na 1282)
en bij Boendale (1330) . Despars (t 1597) gebruikt een paar maal
het woord in zijn Cronycke van Vlaenderen en de Brugse rederijker
Eduard de Dene went in zijn Testament Rhetoricael (1560) << das
zy my in een vat legghen >>. De stadsrekening van Menen over
1562-63 vermeldt een betaling aan Jan van de Steenpitte << van vier
eaten, elck van 14 sc . par . tstick, ende twee aadere van 9 sc. par.
tstick, omme ses doode lichamen to begravene > ; en verder nog
<< van een vat omme zyne huusvrauwe to begraven . . . > (RembryBarth, Hist . Menin 2 182) .
Te Kortrijk is vat << doodkist > in de 16~ eeuw in voile gebruik
geweest. Dit blijkt reeds uit een paar teksten in de kloosterkroniek
(ca . 1500-1520) van bet Sioenklooster to Kortrijk . De overleden
vadere > van bet klooster wend << ghesloten in een revagen vat
ende heerlic ter eerden ghedaen >> . En de kroniekschrijver pater
Minnaert herhaalt nog verder das bet een revagen doodkist was
teevagen vat daer desen vadere inne ghevaedt was coste veertich
groote >> . (Ons Geestelijk Erf X, 1936, 431, 433 ; ed . Stracke) .
Revagen, revagin, ravaige = uit wagenschot .
De sterfhuis-rekeningen van kanunniken en kapelanen van de
Kortrijkse kapittelkerk leveren o .m. de volgende teksten (Archief
van de O .-L .-Vrouwekerk to Kortrijk) .
1521 . - << Betaelt Pietren van den Keere voor een revagin vat.
(Sterfhuis van kapelaan Joos Coucke) .
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1546 .
<< Betaelt Gheeraerdt Britsebout voert vat . >> (Sterfhuis
van kapelaan Willem Maelfait) .
1569 . - << Betaelt . . . Jan van Handtsame schrynwercker, 1Vlichiel
van Handtsame voor tvadt van tdoode lichame . >> (Sterfhuis van
kapelaan Joannes Lemesre) .

1570 . - << Betaelt Jan Bogaert scrynweerckere voor het vat. >>
(Sterfhuis van kapelaan Simon van Ronneken) .
In 1 580 ontmoeten we voor het eerst een << ravaige dootkiste
(sterfhuis van kanunnik Joannes de Dorpere) en nog weer in 1583
(sterfhuis van kapelaan Roger de Meulenare) . In 1585 houdt vat
nog stand naast d ootkiste in de betaling gedaan aan Pieter de
Cuenync << over het vat ofto dootkiste > van kapelaan Francois
van Coyghem . En ook later verschijnt vat nog weer alleen, o .m, in
1605 (sterfhuis van kapelaan Joos Dent's) : << Betaelt Fransoys
Snellaert over bet vat vanden overledenen >> .
De rekeningen zijn dikwijls in bet latijn opgesteld ; de doodkist
words dan ingeschreven als feretrum, tumulus, en ook vas. Zo
betaalt bet sterfhuis van kanunnik Petrus de Witte in 1519 aan
Judocus Steyaert << pro tumulo seu vase in quo reconditum fuit
corpus defuncti >> . De latijnse vormen vas in die rekeningen mag
men voorzeker bescbouwen als een overzetting van bet gebruikelijke
dietse vat .
Prof. Pee c .s. was tot bet besluit gekomen (blz . 103) << das
(dood)vat vroeger in een veel groter gebied werd gebruikt dan
thans bet geval is >> . Onze Kortrijkse teksten bevestigen dit besluit
en wijzen er op das de stad Kortrijk in de 16 e eeuw tot dit oude
vat-gebied zal behoord hebben . De teksten uit Nlenen tonen das ook
deze Leiestad bij bet vat-gebied moet gerekend worden . En verdere
navorsing zou zeker aan bet licht brengen das Wervik, Komen en
Waasten met Menen en Kortrijk samengaan . Volgens de teksten
uit bun archiefbronnen van de 15 e en 16e eeuw vertonen onze
Leiesteden van Kortrijk tot Waasten een treff ende samenhorigheid,
een ware << isoglossengordel >> . Dat de rivier, ook op taalgebied,
bindend werkt is geen ongewoon verschijnsel . Dit oude Leievlaams
werd, voor zover we weten, nog niet taalhistorisch en -geografisch
bestudeerd .
Ten slotte een opmerking betreffende lichter. Dit woord komt
voor in Oost-Vlaanderen en in een gedeelte van Vlaams-Brabant .
Lichter << doodkist > vinden we reeds vermeld in de rekening 1424-25
van bet hospitaal van Geraardsbergen . De Bo heel t lichter in
1871 opgenomen in zijn Wvl . Idioticon ; in een nota van 1887
(Loquela VII 20) schijnt Gezelle to betwijfelen of dit woord met
deze betekenis wel in West-Vlaanderen to vinden was . Het onderzoek van Prof . Pee heeft vastgesteld das lichter in West-Vlaanderen
tegenwoordig onbekend is .
A. V .
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NAPOLEON EN MARIE-LOUISE TE BRUGGE

In 1810 behoorden onze gewesten reeds zestien jaar bij Frankrijk .
Op de Republiek volgde het Keizerrijk met de grote militaire
successes van Napoleon . Stilaan vergaten adel en hoge burgerij
hun oude trouw aan het Huis van Oostenrijk en draaiden bij . De
laatste stoot daartoe wend gegeven in april 1810 door het huwelijk
van de 42-jarige Napoleon met de 18-jarige aartshertogin MarieLouise, dochter van de Keizer van Oostenrijk .
Waar kon Napoleon beter zijn wittebroodsweken doorbrengen
das in de gewezen Oostenrijkse Nederlanden, waar zijn vrouw,
als dochter van de vroegere vorst, met geestdrift zou ontvangen
worden ?
Ook to Brugge wares zij twee dagen op bezoek . Antoon Viaene
verhaalt op spannende wijze dit bezoek, steunende op het getuigenis
van goed ingelichte Brugse tijdgenoten . Het begon met een tegenvaller . De vorsten werden verwacht aan de Katelijnepoort, en het
was slechts op het laatste ogenblik dat men vernam dat de Keizerin
zou binnenkomen Tangs de Kruispoort en de Keizer Tangs de
Dampoort. De soiree dansante op het stadhuis moest tot de volgende
avond uitgesteld worden, omdat de Keizer eerst om half ties
toekwam in de regen.
De prefectuur op de Markt was ontruimd en ingericht tot keizerlijk paleis . De hoge waardigheidsbekleders van het keizerlijk gevolg
wares gelogeerd bij de Brugse adel en hoge burgerij .
De volgende dag bezochten de monarchen de O .-L .-Vrouwkerk
en de Handelskom, waarna de Keizerin receptie hield voor de
Brugse juffrouwen en dames, terwijl de Keizer to voet een wandeling
deed rond de Burg. Vooraleer naar bet bat op bet stadhuis to gaan,
hielden Keizer en Keizerin receptie voor de Brugse of ficieren .
Op bet bal wandelde Napoleon rond en onderhield zich vooral
met de heren van de Handelskamer . Om half elf verlieten de vorsten
het bal en bezochten de verlichte Markt .
Na de zondagsmis gehoord to hebben op de pref ectuur, reden
de souvereinen 's anderendaags (20 mei) naar Scheepsdale vanwaar
ze op een rijk versierde barge, samen met bun gevolg, naar Oostende
vertrokken .
Het zeer vlot geschreven boekje geeft een levendige evocatie van
de toenmalige Brugse atmosfeer, bij bet yolk towel als bij de adel,
de rijke burgerij en de hogere ambtenaren die, zoals Francois Beyts
aan wie bet boekje is opgedragen, zonder gewetensbezwaren zeven
staatkundige regimes oprecht en trouw bebben gediend .
J . DE SMET.
__ ANTOON VIAENE . Napoleon en Marie-Louise to Brugge . Uitgave

van de Gidsenbond Brugge . 96 blz . en 4 illustraties. Prijs : 30 F.
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't BEERTJE. Volkskundige Almanak voor 1958. Uitgegeven door
de Bond van de Westvlaamse Folkloristen . 80 blz. met prenten.
Prijs : 20 F. (P.C.R. 4512 .63, Bond Wvl . Folkl. Brugge) .
Beertje XVII is geen kind meer en 't zou al een keer blijven
haperen in 't half weeghuis, en durven de inktpot indragen met
Pasen . Maar met H . ,Bloeddag is bet op zijn post in de processie,
en voor de rest : niemand moet daarover tjaffelen . Zie maar hoe
ernstig het denkt aan zijn toekomst en zijn kalenderprenten aanvult
met recepten uit bet kookboek. De top van de vele goede dingen
door Beertje samengebracht is weerom een f elle brok volksleven
landschap, mensen en dingen van bet oude Vijve-Kapelle delen een
getuigenis mede, een onvervangbaar getuigenis door M. Caf meyer
op boeiende en pakkende wijze weergegeven . W. Giraldo behandelt
een reeks jongere bedevaartvaantjes : Aartrijke, Brielen, Den Haan,
Gistel, Herzeeuw, Kuurne, Leke, Lichtervelde, Neerwaasten, St . Jan
bij leper, Tiegem, Torhout, Varsenare, Wervik, Zarren . In de
omgang met de barbier lag (en ligt) een rijkdom van beleving die
door G . P. Baert op overtuigende wijze getekend words . Bijzonder
leerrijk is de schets over de opkomst van velo, moto en auto in
het begin van onze eeuw - en de daarmee samengaande teleurgang
van paard en kar : een nieuwe bijdrage tot de geschiedenis van de
<< everyday things » door J. De Smet. Over de ontploffing van de
poertoren van Oostende in 1826 deelt L. Def raeye interessante bijzonderheden mede . Met een Litanie van de Trouwlustige Dochters
door Beertjes redacteur op zijn speurtochten in bibliotheken van
Noord en Zuid opgediept, en met smakelijk kleingoed worden de
putjes gevuld . Danke, beste Beertje ! houd u kloek, en houd aan
't gars lijk de koster uit de vertelling.
B.

SCHOUWBALK UIT KEIZER KARELS TIJD TE VINKEM

Biekorf 1958, 30
De zorg waarmede bet snijwerk van de schouwbalk van 1539
werd bedekt, last vermoeden das zulks niet toevallig gebeurd is,
en zeker niet toe to schrijven is aan zorgeloosheid hetzij van de
pachter, hetzij van de eigenaar . Vermoedelijk werden opzettelijk
alle sporen van << Oostenrijkse » aanhankelijkheid uitgewist in de
Franse tijd.
Het is ook opvallend hoe weinig de rijke versiering van bet
mantelhout tot zijn recht komt op de twee doodgewone bakstenen
standfikken, benageld met een vulgaire houten plank . Oorspronkelijk zullen die standfikken voorzien geweest zijn van bewerkte
witstenen boorden, vermoedelijk met gotisch profiel . Deze zijn echter
niet meer to zien . Werden ze verwijderd ? of zitten ze verscholen
onder de bepleistering ? wie zal bet zeggen ?
A. B . Stavele.
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LOTOSPEL EN CIJFERTEKENS
Te Brugge, zo vertelde mij een man van veertig jaar, die bet
wist van zijn grootmoeder, speelden de vrouwen in de volksbuurten
van Sint-Anna vroeger lotospel in de zomerse dagen de zondagnamiddag.
Ze zaten daartoe 's zomers op straat waar geen gerij 'n was,
bijvoorbeeld in 't Gotje. Ze hadden geen tafel nodig . Ze hieven
een fenteneel of en legden das op de knie ; das diende tot tafel .
Het waren meest ongeletterde vrouwmensen en ze konden ook
geen cijfers lezen, maar voor ieder cijfer hadden ze een << lapname >> .
Deze lapnamen werden gebruikt om de cijfers beter to onthouden
en zo hadden de vrouwen uit bepaalde straten een overeengekomen
cijfertaal die vooral gangbaar was in bet lotospel, zoals nu to Gent
nog algemeen bekend in de teerlingtaal .
Zo was bijvoorbeeld 1 palluletje, om de onbeduidendheid van de
waarde van het cijfer ;
2 zwaantje, naar de vorm van bet cijfer twee en de overeenkomst
die de vorm bond met de zwemmende zwaan ;
5 't zothuus, naar bet adres van bet toenmalig krankzinnigengesticht in de Bouveriestraat to Brugge ;
11 azent, naar de naam van een vroegertijd beruchte politieagent ;
22 twee zwaantjes, voor bet cijfer twee en twee ;
69 kop en konte, wegens de omkeerbaarheid van de cijfers zes
en negen ;
90 den oukden, omdat dit cijfer het laatste is in bet lotospel .
Er zijn er nog, maar mijn zegsman kende er maar zeven meer .
Elke cij f erbenaming is een klein probleem van de lokale stadskennis to Brugge en misschien zijn er nog andere cijferlapnamen
to vinden ?
G. P . B .
SINT KORNELIUS GEDIEND TE OEKENE
In << Ziektediening eertijds vanuit Rumbeke > in Biekorf 1956,
311-314, schrijft J . D. D. das de Rumbekenaars vooral gingen dienen
naar Dadizele, Westrozebeke, Emelgem en elders .
Het verwondert me das schrijver zijn naaste gebuur << Oekene
vergeet waar, 'het jaar door, Sint Kornelius aanroepen words tegen
<< zenuwkrimpingen, vallende ziekten en alle besmettelijke ziekten
van mensen en dieren >> .
Als bet over dieren gaat, is het 't gebruik das de dienders een
korf je of zakje medehebben met een hen of een konijn, om deze
to doen << belezen >>.
F . M. W .
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VRAAGWINKEL
Straatkruis van de metselaars
Wear handen metselaars en dekkers nog het kruis aan een touw
voor de gevel als ze aan de straatkant aan 't werk zijn . Vroeger was
dat algemeen het teken voor de voorbijganger . Dit gebruik is, me
dunkt, zeer aan 't afnemen . Zijn er sours nieuwe voorschriften voor
de veiligheid in het bouwvak ?
A . F.

Brie/wisseling van pastoor Dutoit . Kortrijk 1795.1802 .
Pastoor Michiel-Jacob Dutoit (Bissegem 1748 - Moorsele 1830) onderhield als pastoor van St .-Maartens to Kortrijk (1795 .1802) een drukke
briefwisseling met Bruno Onraedt, pastoor van de St .-Michielskerk to
Kortrijk (1785-1802), in 1819 overleden als pastoor van Wervik ; met
Franciscus Corselis, pastoor van St.-Denijs en deken van Menen (en
later vicaris•g eneraal van het bisdom Brugge) ; met andere geestelijken
nog. Deze briefwisseling is in handen geweest van de Kortrijkse pastoordeken F, van de Putte (t 1882), die er talrijke aantekeningen heeft
bijgevoegd . Heel het handschrift - brieven en aantekeningen - behoorde in 1892 toe aan de heer F . CremmeryCoucke to Brussel. Dit
volgens een note van Th . Sevens in zijn boek Ons Vaderland tijdens
de Fransche Overheersching, blz . 94 (Kortrijk 1892) .
In wiens handen mag dit handschrift sedert 1892 zijn overgegaan ?
En bestaat er nergens een of schrift van ?
V . S.

Westvlaamse Banken
In de 19e eeuw en zelf s in het begin deter eeuw waren er in
West-Vlaanderen verschillende kleine bankondernemingen, meest f amiliebedrijven, die gewoonlijk later door de grote Banken werden opgeslorpt . Ook over de opkomst der grotere banken is weinig geweten .
Alle gegevens over het bankwezen in onze gouty zijn welkom .
L . V . A.

Kaas van Klemskerke
In de 16e eeuw komt « Caes ghemaect binnen de prochie van Clemskercke » niet alleen op de markt to Brugge, hij wordt ook over Brugge
near elders uitgevoerd . Heeft de kaas van Klemskerke naam gemaakt ?
En was het een speciale snort kaas ? Wie weet dear meer over?
K. J.

Familie Cassette
Marco Cassette, een Italiaan in dienst van generaal Spinola, kwam
zich to Brugge vestigen, in het begin van de jaren 1600 : zo lees ik
in Biekorf 1957, 178 . Bestaat er een stamboom van de Brugge Cassette's?
Wanneer is deze f amilie uitgestorven ?
L. C .

Redactie en Beheer : A . VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge
Abonnementsprijs : 100 F.
Postrekening : 2335 .37
Drukkerij G.
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VERSCHIJNT MAANDELIJKS TE BRUGGE
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Zomermaand 1958

DE GROTE KERKBRAND VAN OOSTENDE
14 augustus 1896
Het was op een vrijdag en vooravond van Maria-Hemelvaart . In de dekanale kerk van Sint-Pieter- en Paulus waren
twee vrouwen nog bezig met de versiering van bet 0. L.
Vrouwaltaar . Een van die vrouwen ging met een kartonnen
doos door de middenbeuk, bet was den juist tien minuten
over twaalf . In bet midden van de kerk voelde zij jets in de
doos neervallen : bet was een druppel gesmolten lood . Zij
keek near omhoog en stelde vast das de druppel gevallen was
uit het kloktorentje van de middenbeuk . Door de opening
van de klokreep zag zij vlammen . In alley ijl liep zij near
de pastorij . Een pear minuten later was pastoor-deken De
Canniere ter plaatse : uit bet gewelf van de middenbeuk zag
hij rook komen. Hij lies aanstonds het kleine klokje luiden
dock bij de eerste beweging viel de reep near beneden . Op
de grond lag een plan gesmolten lood . Daarop werd alarm
geluid met de klok uit de grote toren .
Het vuur moest reeds lang gesmeuld hebben op de kerkzolder, want opeens schoot geheel bet gewelf van de middenbeuk in brand . Bij na onmiddellijk sloeg bet vuur over, eerst
near de zuidbeuk, en weldra ook near de noordbeuk. Er stond
een f elle westerbries . De grote toren, wear seders weken vijf
werklieden bezig waren met de schalien to vervangen door
ruitvormige zinken platen, had van de brand niet to lijden.
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Het vuur kon daar ook niet ontstaan zijn, daar er gedurende
de laatste dagen niet gesoldeerd werd en dus ook geen
vuur gemaakt .
Om 13 uur, drie kwartier nadat de brand voor het eerst
was opgemerkt, had het vuur een geweldige uitbreiding genomen en om 14 uur stoztte het torentje van de middenbeuk
in. Geheel het dak brandde uit en om 14,10 uur vatte ook
het orgel vuur .
De eerste ploeg van de brandweer was om 12,21 uur ter plaats
met handpompen en ladders . Om 12,30 uur stond reeds een pompier
met een slang vanuit de grote toren het orgel to besproeien om het
tegen de vlammen to beschermen . Er werd nog over- en weergelopen
naar de brandweerkazeme om slangen to halen ; een brigadier van
de brandweer werd door de stadsingenieur naar de kazerne gezonden
om de stoompomp to halen en deze op to stellen aan de kom, op
200 m van de kerk, ten einde over voldoende water to beschikken .
Ondertussen had men alles wat maar enigszins mogelijk was uit
de kerk gered. Een honderdtal soldaten van het garnizoen hielpen
merle met de burgers . Men kon de gewijde eaten, de kerkornamenten,
veel beelden en enkele schilderijen redden . Van de twee grootste
werd het doek uit de omlij sting gesneden, een groot schilderij ging
in de brand verloren .
Van het gebouw bleven slechts de muren over, alsook de onbeschadigde toren, die ten dele dagtekent van 1478 . De kerk was
verzekerd bij drie maatschappijen voor 229 .000 fr . De kerkdiensten
van de Sint-Pieter- en Paulusparochie werden voorlopig gehouden
in de Kapucijnenkerk.
In de volgende dagen werd een gerechtelijk onderzoek ingesteld .
Veel personen waren immers overtuigd dat er kwaadwilligheid in
het spel was .
De 47-jarige nicht van de koster, die de vorige avond rond
21 uur flog in de kerk was geweest, was onder bet doksaal een
brandreuk gewaar geworden . Zij had de koster verwittigd. Samen
waren zij in de kerk rondgegaan, maar hadden niets verdachts
bemerkt .
Op 19 augustus stapte het parket van Brugge to Oostende af .
Talrijke personen werden onderhoord. De voorzitter van de kerk •
f abriek was ook overtuigd dat er kwaadwilligheid in bet spel was,
hij beweerde dat hij bet werkvolk op de toren had horen zingen
van 't ongediert der papen >> .
In die jaren immers was bet opkomend socialisme reeds doorgedrongen tot op de Vlaamse trust . Volgens Pater S. Scholl telde
het arrondissement Oostende in 1896 een tweeduizend socialisten .
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De propagandisten waren zeer aktief ( 1) . Zoals overal elders traden
zij met woord, schrift en lied zeer militant op ; zij vielen alles aan
wat conservatief was en tot de bezittende klasse behoorde . Vooral
sommige van hun talrijke strijdliederen hadden een revolutionnaire
klank en spaarden de Troon en de Kerk niet . Een van deze liedereen,
getiteld << De Rode Vaan », had als ref rein
Op socialisten demokraten !
Vereenigt u ! vereenigt u !
Vreest geen tyrans, aristokraten,
De dag breekt aan dat de roods vaan,
Op paleis en kerk zal sehitt'rend staan. ( 2 )
Het is dan ook niet to verwonderen dat onderzoeksrechter Halleux,
die behoorde tot de Brugse hogere burgerij, en de substituut-procureur des Konings, baron R . van Zuylen van Nyevelt, de socialisten
verdachten het vuur aan de kerk to hebben gestoken .
De loodgietersbaas werd onder meer onderhoord of hij geen
<< socialists » onder zijn werkvolk had . Hij antwoordde ontkennend.
Allerlei praatjes deden de ronde. Zo verklaarde de koster o .m.
dat de klokluider hem medegedeeld had dat er onder het werkvolk
<< een schurk en een socialists » was, die hem gezegd had : << Onthoudt wat ik U zeg : ik zal hier nooit geene schalien meer op het
dak nagelen . Eensdaags zult gij hooren dat de vkerk eens in brand
met hoogdag,
een keer ten
in
al
kant
drie beuken
zal een
staan.
Denzijn,
brandmaar
zal de
gebeuren
daags zullen
voor eenen
einde de dibben to biecht niet zouden kunnen gaan . Het zal niet
al een kant zijn, maar de drie beuken zullen met een keer in
brand staan . Gij zult mogen op den toren blijven, deze zal niet
branden . Daar achter gaan wij de onderpastoors nemen . Den deken
zal blijven, omdat hij in een huffs van de stad woont >> .
Wat er in dit verhaal << Dichtung » en wat er << Wahrheit » is,
kan niet achterhaald worden . Wij moeten er echter aan toevoegen
dat de koster 78 jaar oud was. Toen hij naderhand met de klokluider
werd geconfronteerd, beweerde deze laatste voor een viertal weken
aan de koster verteld to hebben dat, terwijl hij in de toren het
uurwerk opwond, de toezichter van de stadswerken daar ook aan(1) Geschiedenis van de Arbeidersbeweging in West-Vlaanderen .
Brussel, 1953, p . 75. - In de verkiezingen van de provincieraad
op 26 juli 1896 behaalden de socialistische kandidaten een gemiddelde van 820 stemmen toge,nover 4400 stemmen aan de liberalen .
Rekening houdende met het toenmalige kiesstelsel (meervoudig
stemrecht) mag men aannemen dat de 820 socialisten tegenover
+ 2200 liberalen stonden . Katholieke kandidaten waren niet opgekomen omdat het kanton Oostende een burcht van het liberalisme
was. (La Patrie van 27 juli 1896) .
(2) Medegedeeld door de 86-jarige Camiel Peuteman, gewezen
schepen van Assebroek, een van de oudste socialistische strijders
uit het Brugse. - Dit lied staat ofgedrukt op p. 51 in de bundel
« 100 Zangen voor het Volk » . Gent. S . M . Het Licht, 128 pp. In
feite zi j n er 107 za.ngen . Het boekje is niet gedateerd, maar is
van vOOr 1914.
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wezig was ; ik vind bet een schande, zo had de toezichter gezegd,
dat de loodgieters in zulk << konfoor >>, daar op de plankenvloer
en omringd door afbraak van bout, vuur maken : door bun
onvoorzichtigheid zullen ze nog geheel de kerk en de toren in brand
steken. Meer had hij aan de koster niet verteld .
Er was nog een ander praatje dat rondliep . Vrouwen wisten to
vertellen dat een 55-jarige ongehuwde zeeman, berucht om zijn
dronkenschap, de voormiddag van 14 augustus in een herberg had
gezegd : << Heeft gij dit van uw leven gezien dat er 5 of 6 Joden
in de Kerk gaan, en er eenen bij was die een trommeltje en eenen
die een gros caisse had . Als bet nog lang duurt zal men nog drank
verkopen in de kerk . Maar zoover zal bet niet komen. Gij zult
nog vandaag de klokken hooren luiden en van deze noen, om
12 uren, moet ik om 45 f ranken gaan . Gij zult nog wat zien vandaag . . . Zij steken nu de stad vol grijze hoeren >>, waarmede
hij waarschijnlijk de zusters Franciskanessen bedoelde .
Deze onsamenhangende dronkemanspraat had voor gevolg dat
de onderzoeksrechter de gewezen zeeman begon to verdenken van
brandstichting in de kerk.
Enkele dagen later verzocht deze rechter de politiekommissaris
van Oostende << eene nauwkeurige huiszoeking to verrichten > bij
de gewezen zeeman, bij de klokluider, bij de aannemer van bet werk
aan de toren, alsmede bij zijn drie knechten << ten einde er alle
dagbladeren, boeken, geschriften, liedjes van socialistischen, oproerigen of goddeloozen aard to ontdekken en aan to slagen . Gelief
ook op de nauwkeurigste wijze inlichtingen to nemen om to weet
to komen of die personen, voornamelijk de eerste (de gewezen
zeeman), geen betrekking hebben met de socialisten partij >> .
De opzoekingen van de politiekommissaris leverden nets op .
Twee andere jonge werklieden die aan de toren hadden gewerkt,
woonden to Middelkerke. Deze gemeente ligt in bet rechterlijk
arrondissement Veurne . Onderzoeksrechter Halleux vroeg aan zijn
Veurense ambtgenoot om dezelfde huiszoekingen to doen verrichten
to Middelkerke, ten einde to onderzoeken of beide werklieden ook
niet tot de << socialisten partij > behoorden en geen geschriften of
lied jes van oproerigen of goddelozen aard in bun bezit hadden .
Daar ook werd nets verdachts gevonden . Bede jongelingen stonden
zeer gunstig aangeschreven in de gemeente . Slechts een enkele las
een dagblad, namelijk << Het Nieuws van den Dag >>, een blad
waartegen nets in to brengen viel .
Verdere inlichtingen over de voornaamste verdachten bewezen dat
de gewezen zeeman niet geheel bij zijn verstand was en dat hij
als een halve gek werd aangezien . Daags na de brand had hij in
een herberg ezegd : < Och Heere, al die schamele Heiligen zijn
nu opgebran t >> .
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Op 2 november 1896 lies onderzoeksrechter L. Halleux deze
verdachte persoon door de gendarmerie naar hat Gerechtshof to
Brugge overbrengen, waar hij met enkele getuigen geconfronteerd
ward over de woorden uitgesproken de voormiddag van 14 augustus,
enkele uren voor hat uitbreken van de brand in de kerk .
Op 8 november vroeg de onderzoeksrechter aan de politiekommissaris to Oostende of er in hat huffs waar de verdachte een kamer
betrok, een socialist woonde en of deze betrekkingen met de verdachte onderhield . In dit huffs woonde werkelijk een lid van de
socialistische partij, die zich in de verkiezingen van 26 juli 1896
kandidaat gesteld had voor de provincieraad . Maar hij onderhield
geen betrekkingen met de verdachte .
Na lang onderzoek besloot de raadkamer bij de Boetstraff elijke
Rechtbank to Brugge op 15 december 1896, bij germs aan voldoende
bewij zen, de verdachte buiten vervolging to stellen. Een brief van
de prokureur das Konings belastte de politiekommissaris to Oostende
deze beslissing aan de betrokkene made to delen . De zaak kon dus
niet opgeklaard worden . (3 )
In mijn jeugd echter, toen wij eens op bezoek waren to Oostende,
dat moat omstreeks 1910 geweest zijn, vertelde mijn moeder dat men
in 1896, hat jaar van de brand, in de Brugse hogere kringen verteld
had dat de brand in de kerk van Oostende « er in gestoken was >> op
bevel van koning Leopold II . Daze vond immers de oude kerk niet
waardig van hat moderne Oostende, waarvan hij de « koningin der
badsteden » wilde maken . De afgebrande kerk was feitelijk een
eenvoudige barokkerk, gebouwd in 1717, nadat de vorige kerk in
1712 afgebrand was.
De nieuwe Sint-Pieter- en Paulus
in de jaren 1905-1907 gebouwd door architect L . de la Censerie en door koning Leopold II
ingehuldigd - is dan ook veal monumentaler dan al haar voorgangers : zij heeft de allure van een kathedraal .
Zoals gezegd, was de toren van de oude gotieke kerk bewaard
gebleven . Hij stond nu in de wag en men was van zin hem of
to breken. De meningen waren echter verdeeld . Op 24 September 1910
zonden de letterkundigen Emile Verhaeren, Camille Lemonnier,
Fernand Khnopff, Alexandra Marcette en Ivan Gilkin een brief
aan hat gemeentebestuur van Oostende ten einde deze toren to behouden «unique temoin du siege reste legendaire de 1601-1604>> (4 ) .
Twee jaar later, op 1 October 1912, heeft de gemeenteraad dan ook
besloten de oude kerktoren met zijn merkwaardige kalvarieberg in
stand to houden .
J . DE SMET .

(3) Archief va.n de Boetstraffelijke Rechtbank to Brugge . 1896,
bundel nr . 216 . - La Patrie van 16-17 aug . 1896 .
(4) C . Loontiens . Ostende monumentale et pittoresque . Les monuments et les edifices remar uables . Ostende (ca. 1930), p . 36-37. Voor
de iconografie van de bran van 1896, zie A . Verbouwe . Iconografie
van hat arr. Oostende . Brussel, 1956, p. 170 en plant 55 .
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ROND EEN JEUGDGEDIHT CVAN
RENE DE CLERCQ
Verwacht ge veel zeem en veel was in uw buiken,
Laat zeemrijke planten en bloemen ontluiken .
(Ferd . Rodenbach . 1894 .)
Tussen oude papieren herkomstig van dokter Conrad de Miielenaere ( 1 ) werd het onderstaande gedicht van Rene De Clercq
aangetroff en . Het staat eigenhandig geschreven en ondertekend op
een velletje schrijfpapier. Daar de schrijver zijn jeugdwerk niet
meer heef t opgenomen in zijn verzamelde gedichten, is er tegenwoordig maar weinig meer gekend over de pennevruchten uit zijn
collegejaren. Dit moge de overdruk van het gedicht en de onderhavige bijdrage rechtvaardigen.
BLOEM EN BU .
1k jeunde mij indien ik landman was . . .
Mij streelen frisch de zonnestralen, en
De windjes als ik 's morgens buiten ben ;
En o ! 'k vergeet zoo geren 't doodstil huffs
Wanneer ik leven hoor en bladgeruisch .
Mij streelen frisch de zonnestralen, en
De bloemkes monkren (sic) in het glinstrend groen
Lief als beminde meisjes sours het doen,
Wen 't oog, door tranen heen, op dezen lacht
Die al haar leed baart, al haar leed verzacht .
De bloemkes monkren in het glinstrend groen,
En zie : daar zijn de bijen reeds ; elk plaatst
zich, gonzend, neder wijds en zijds ; op 't laatst
Heeft ieder bloemken, menig blad, zijn bij,
En bonter worth het weideken er bij .
En zie : daar zijn de bijen reeds ; elk plaatst
Zich ras van bloem op bloem, van geel op blauw,
Schudt vlijtig sours den perelenden dauw
Van 't glinsterende kleed, en wiegt . . . en wiegt . . .
Totdat zij hoevewaarts ten korve vliegt .
En ras van bloem op bloem, van geel op blauw
Blijstarend, schouwt mijn blik ter hofstee, waar
De boer die zijner bijen werk gewaar
Wordt, zijne pijp uitklopt, de vrouwe groet,
En vroo met peerd en ploeg zich veldwaarts spoedt .
Blijstarend schouwt mijn blik ter hofstee, waar
Het roode dak van stal en huffs en schuur
Nu vonkelt in het blijde zonnevuur . . .
'k Wou bloem en Bijen naast mijn tarwe en vlas,
En jeunde mij indien ik landman was .
Rene De Clercq.
(1) Dokter C . de Mflelenaere, geboren to Koolskamp 27 mei 1835,
overleden to Ardooie 18 juni 1924.
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Toen Rene De Clercq studeerde aan het college to Tielt, genoten
de inwonende leerlingen nog niet van veertiendaagse of wekelijkse
week-ends . Gedurende de drie meander van het eerste trimester
kwam er geen enkele eigenlijke vakantiedag voor . Vele internen
konden zelfs geen gebruik maker van de bestaande << conge trimestriel >>, die niet larger den zes en een half uur duurde . De leerlingen
werden eerst to 10 .30 uur in de voormiddag losgelaten en moesten
reeds to 5 uur in de namiddag terug zijn op het appel . De meesten
moesten de rein naar huffs to voet maker . Van lifter was destijds
geen sprake en het spoorwegnet was weinig uitgebreid : sours was
er geen verbinding per trein of tram, sours pasten de uren net .
Bovendien oordeelden de ouders veelal dat de << ijzerweg » to
veel kostte .
Rene De Clercq was op een na de jongste uit een gezin van
15 kinderen . Zijn vader was zeeldraaier en zijn moeder hield to
Deerlijk in de Harelbekestraat een herberg ( l ) en linnengoedwinkel
open . Moest de jongen spaarzaam zijn of was de heimat to ver
afgelegen ? In ieder geval hij kon met het maandelijks << verlof
niet thuis geraken en moest noodgedwongen to Tielt blijven .
In het schooljaar 1894.95 zat hij in de derde latijnse en in de
apejaren ; hij jeunde zich zo erg niet meer in de kooie, vooral
niet als zijn makkers voor enkele uren de vrijheid verkozen. Rene
zon op een middel our ook weg to komen !
In Ardooie wist hij een nicht wonen . Hij had haar zelden of
nooit gezien en de greed van verwantschap interesseerde hem weini .
Het was hem voldoende to wet en
en dat zi' gehuwd was met de
stationchef Rooms (3 ) . De verbinding met Tick was dus gemakkelijk, maar Rene dacht er niet aan een spoorkaartje to betalen .
Van enkele Ardooise studenten had hij vernomen dat er dit
jaar een nieuwe leerling elke maand door zijn vader uit Ardooie
naar het college teruggebracht wend . De nieuwe zesdeling was
Robert de Mtielenaere ( 4 ) . Rene ging hem opzoeken en vroeg
of er voor hem in de tilbury van papa sours een plaatsje over was .
Daarop schreef hij een beleefde brief naar zijn nicht en mocht
een vriendelijke uitnodiging als antwoord ontvangen .
(2) << De Valke », wear het gezin De Clercq sedert 1884 woonde .
Voordien was het gezin gehuisvest in de Leegstraat, wear het
sedert 1874 eveneens een herberg openhield, << Het Damberd » . Hier
is het dat Rene op 14 nov . 1877 geboren werd .
(3) Mevrouw Rooms was een bescheiden dame en zorgzame huismoeder. Hear pince-nez gaf hear tedere gestalte een voornaam
voorkomen. Hear man was een oud-onderofficier met hoogrood
gezicht, die ettelijke uren van zijn dag in het koffiehuis van de
Lybeers doorbracht. Hij was in alles het tegendeel van zijn intelligente eega .
(4) Robert de MUelenaere werd op 10 jar . 1882 to Ardooie geboren .
Te Tielt was hij primus van zijn klas tot aan de retorica en had
zijn dorpsgenoot E . H. Verschaeve als leraar van de vijfde en de
poesis . Later werd hij rechtskundig adviseur-directeur-generaal in
het Ministerie van Kolonien en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit
to Gent. Hlj overleed to Etterbeek op 18 oktober 1956 . De meeste
gegevens voor deze bi jdrage werden mij door hem verstrekt .

--- 168--Voortaan ging hij elke maand met de Ardooienaren mee . De
heenreis was to voet . Fens das men buiten de huizen van Tielt
was gekomen, werd de pas versneld, en vanaf < Het Hooge
(heuvel, gehucht en herberg) zette men het op een drafje tot bij
Pittem. De groep arriveerde to Ardooie op de Bergmolen als de
klokken in bet dorp noene luidden . Een kwartier later bereikte
men de kerk. Rene moest dan nog een km verder lopen tot aan
bet station. Daar wachtte hem telkens een goed onthaal en een
noenmaal met zijn lievelingsgerechten, een groot glas wijn, een ferme
sigaar en een fijn kopje koffie . . . vertelde hij . Om drie uur was
hij reeds terug bij dokter de MiIelenaere, een half uur vdor tijd
<< uit vrees de tilbury to missen >> . Dan wandelde hij in de grote
tuin, bezocht de serres, bleef was dralen bij de biehalle en ging
daarna een kopje koffie drinken voordat de tern ocht aanving .
Om 3 .30 h. spande de knecht in en de dokter voe e de studentjes
tot aan << het Hooge ~, een halfuurtje van het college .
Aldus leerde Rene De Clercq dokter de MiIelenaere kennen .
De dokter leerde de jonge dichter kennen en sprak graag met
hem over Deerlijk en de fabeldichter Pieter-Jan Renier (1795-1859),
in wiens kostschool hij gestudeerd had . Rene werd zelfs een welkome gast, die ook onder de vakantie en later tijdens zijn hogeschooljaren geregeld naar Ardooie kwam. Hij was erkentelijk om
de genegenheid die hij er ondervond en wilde zijn dankbaarheid
vertolken. Hoe kon hij das beter dan met een gedicht .
In enkele losse nota's, een voorbereiding op een voordracht vermoedelijk voor de Arnold Van Gheluwekring, herdenkt de dokter
p . J . Renier ( 5 ) . De voordracht droeg de titel << De eerste Stap
en ontwikkelde de gedachte das ieder ziljn natuurliJ'ke gaven door
oef en~'
moet ontwikkelen . De stelling words door vier voorbeelden
toegelicht waarvan Renier laatst behandeld werd .
<< Ik zal u nog spreken en das uit dankbaarheid aan mijnen
eersten leeraar in de Vlaamsche taal . Ik belied P . J . Renier,
bestierder der Kostschool van Deerlijk - voorzeker een der beste
onderwijsgestichten der 2 Vlaanderen . . . Zo hij bet dicht of rijmt
in zijn Vaderlijke uitboezeming gedrukt to Kortrijk in 1858 . .
Hoe is deze zoo ver gerocht in vermaardheid anders dan door
werken en zwoegen ? - Hij de zoon van zijn eigen zweet. - In
lien tijd noch bestonden slechts deerlijke spraakkonsten en, in de
Vlaamsche letterkunde, maar luttel goede boeken . . . en 't was op
aanvraag van Burggraaf de Croeser de Berges, hoofdinspecteur van
het lager onderwil's in Westvlaanderen das hiJ ' eene kortbondige
goede spraakkonst deed drukken - en fabels en mengeldichten ten
(5) Ook Hugo Verriest zal de gr_ootste lof over de fabeldichter
Renier uitspreken (« Beschaafd Westvlaanderen in Verslagen en
Med. Kon . Vi . Academie 1921, p . 178) . -- Over Renier zie ook
Biekorf 1954, 169-176 .
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dienste zijner talrijke leerlingen. Ik zal er een staalke van lezen
en gij zult zien, dat Mr Guido Gezelle, van hem niet zal moeten
zeggen
en durft gij mij van dichten spreken,
die nimmer zijt in staat
twee reken
to rijmen dat het gaat . . .
Op de vierde was Rene - naar het getuigenis van E . H . Arthur
Bouckaert - reeds beginners verzen to makers. Het was geen uitzonderling to Tielt dat de leerlingen v6or de dichtersklasse in de
duik beproefden of de Muse hun zou enadig zijn . De liefde
voor de schone letteren bezielde de J'eugd : bet was nog de tiJ'd
dat E . H . De Berdt (s ) zijn meeslepende invloed uitoefende op
alle studenten van bet college. Vooral Gezelle en Rodenbach (later
Delfien Van Haute) werden verslonden en nagedicht . Rene liep
toen nog hoog op met de Heer ende Meester en zal later zijn
doctoraatsthesis over hem makers . Toch moet hij ook reeds de
Tachtigers gekend hebben .
Wat hij zelf rijmde, lies hij graag door zijn klasgenoten bewonderen en in de poezisklas behaalde hij in de edele dichtkunst
20 punters op 20, iets wat - naar men vertelde - vroeger nooit
gebeurd was . Reeds vaor de poi'sis werd hij door zijn medemakkers
als de dichter aangezien . Hugo Verriest, zijn dorpsgenoot, had
hem aangemoedigd en zelfs op een rij vernoemd met Vondel en
Goethe ( 7 ) .
De groeiende populariteit die hij op het college genoot, maakte
hem weldra ijdel en opstandig . De opstandigheid stak hem van
jongsaf in bet bloed ; in zijn klas was hij altijd een haantje-vooruit
geweest en graag spotte hij met zijn overstep ( 8) . Omwille van zijn
weerbarstig karakter en ter gelegenheid << van een rijmpje dat
voor een bespotting van een leraar werd gehouden >>, werd hij
als student op de retorica doorgezonden . Rene ging van Tielt naar
Kortrijk, waar hij opnieuw zijn kwade streken uithaalde .
(6) Over E . H . Jules De Berdt als leraar to Tielt leze men de
ontroerende herinneringen van Prof . Gaston Colle in Les Eternels,
p. 308-311.
(7) J . J. Wijnstroom. Rene De Clercq p . 29 . - Hu o Verriest zal
op 25 aug . 1903 to Ingooigem zijn huwelijk met Marie Delmotte
inzege,nen .
(8) Dichters vinden sours de juiste metafoor our mensen en zaken
to typeren . Het zal wel geen wonder zijn dat vele leraren to Tielt
door Rene « herdoopt » werden en voor de rest van hun collegeapostolaat bij hun nieuwe doopnaam genoemd werden . Bij het
laatste optreden van de anabaptist kreeg aldus E . H . Huys, leraar
van de retorica, zijn definitieve naam « den haze » . Totdantoe
droeg de leraar als bijnaam « Staes » . Toen de man eens liet ontvallen dat hij geen hart had voor een bepaalde categoric van
studenten, fluisterde Rene halfluid in klas : <<0 dien haze, een haze
heeft ook geen herte » . Sedertdien raakte de naam « Staes >> in
onbruik .
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In 1894, bet jaar dat Rene kennis maakte met de familie
de Miielenaere, werd bet handschrift van de dokter << Flore Mellifare > bekroond << a 1'Exposition Universelle d'Anvers >> . Dit
manuscript verscheen eerst in 1897, volledig omgewerkt en aangevuld, in boekvorm.
Over de studinn en werkzaamheden van de dokter in deze jaren
zullen we in een volgende bijdrage vender uitweiden. Alleen is hier
van belang to weten dat Rene, bij zijn maandelijkse bezoeken, onder
invloed van de dokter een geestdriftige belangstelling kreeg voor
de studie den planten en voor bet wondere leven in de bijenhalle .
Het is dan niet to verwonderen dat die nieuwe liefde de jeugdige
dichter inspireerde tot bet schrijven van bet gedicht << Bloem en Bij >,
waarvan de vererende opdracht aan de dokter voor de student een
plaats in de tilbury waarborgde .
Het eerste vers :
Ik jeunde mij indien ik landman was (e)
is best in verband to brengen met de ondertitel die reeds in bet
manuscript van << Flore Mellifere >> voorkomt
0 fortunatos nimium sua si bona norint
Agricolas . (Virgile) .
Het handscbrift van bet gedicht is niet gedateerd . Naar bet
getuigenis van hr. Robert de Muelenaere is bet zeker uit de Tieltse
tijd van R . De Clercq en vermoedelijk nog uit bet schooljaar 1894-95 .
Het is niet onwaarschijnlijk dat de tekst opgenomen werd in
<< Gedichten >, bet eerste bundeltje dat de schrijven in 1896 lies
verschijnen, nog voordat hij naar de Universiteit van Gent trok .
Dit jeugdwerk werd nooit herdrukt : men had bet de schrijven ten
kwade geduid dat hij die onrijpe pennevrucbten aan de openbaarheid had prijsgegeven . Aldus is bet boekje thans moeilijk to
vinden . We hebben bet tot nogtoe vruchteloos gezocht in de
bibliotheken van Brugge, Kortrijk, Brussel en Antwerpen . Misschien
is bet nog in bet bezit van een of ander lezer van Biekorf ?
J . DE MUELENAERE .
(9) Toen Rene als student in de geneeskunde, na zijn eerste lustig
jaar, met een buffs naar Deerlijk tern keerde, heeft hij zich die
vrome wens wel herinnerd en de gelukkige boeren benijd omdat
ze geen Latijnse xnamen van hun gewassen moeten onthouden om
een vruchtbaar jaar to hebben . Want over die mislukking vertelde
hij to Ardooie dat hij op het examen het slachtoffer was geworden
van een momenteel geheugenverlies en nog wel voor zijn lievelingsvak de plantenkunde . Oververmoeid door het to vele « blokken
van de laatste dagen, had hij zich de Latijnse benaming van een
hem voorgelegde bloem niet meer kunnen herinneren . De prof had
hem enkel twee minuten egutid om na to denken, maar de naam
kwam hem eerst later to binnen . . . Als het maar waar is . . .
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HOPPE IN HET HOUTLAND
wie de hoppe vernoemt, denkt onwillekeurig aan de streek
van Poperinge, die eertijds en thans nog, als de enige hoppestreek in west-Vlaanderen doorgaat .
In vorige eeuwen was er bij ons nog een andere hoppestreek, namelijk het Houtland . Over de hoppe in het Torhoutse
is zeer weinig geweten, zelf s niet het bestaan ervan ( 1 ) ,
wellicht omdat ze nooit op grote schaal werd gekweekt en
er al lang verdwenen is . Ook in het archief zijn maar schaarse
gegevens to vinden . Een eerste getuigenis wordt verschaf t door
het Top, wdb . van De Flou, bij de hoppe-samenstellingen .
Laat men de naam hommelho f (Langemark) terzijde, omdat
hij blijkbaar aansluit bij pet Poperingse, waar « pommel >>
pet plaatselijke dialect is voor hoppe, dan karl men de hoppetoponiemen bij De Flou als volgt overzien .
De oudste hoppebenamingen, t hoppestic(xkin) to Gistel
(1547) en 't ho ppestick to Steenbrugge-Assebroek (1556),
liggen eigenlijk aan de uiterste rand van pet Houtland, dus
reeds buiten de zure, veld-achtige moerassige midden-westvlaamse zandstreek, waarvan Torhout pet centrum was .
Ho ppier (ken) en hoppierstukken komen voor in pet Torhoutse (Zwevezele, Torhout, Zedelgein, Handzame, Lichtervelde en Ruiselede) en een paar malen in de Leiestreek
(Oeselgem, Ooigem, Markegem) . Het is misschien mogelijk
dat ho p pier gelij k to stellen is met ho pperye (Moen, 1793),
zoals men vroeger ook rapier schreef voor raperye (raapstuk) .
De overige hoppesticken bij De Flou zijn alle to vinden
in of nabij pet Houtland en worden pas geciteerd in de
17'e eeuw en later : Ardooie (van 1688 af) ( 2 ), Jabbeke (1692),
Eernegem (1700, een stuk land met hoppe beplant), Koekelare (1705), Ruddervoorde (1724), Beernem (1744), Koolskamp (1762) , Zedelgem (1802), Kortemark (1823) en Torhout (1900) . Allemaal gewone stukken bouwland waarop
hoppe kon groeien, en in een paar gevallen ook nog groeide
toen pet toponiem mondsgemeen was .
De verspreiding van de hoppe-plaatsnamen laat reeds op
overtuigende wijze uitschijnen dat er vroeger in talrijke
plaatsen der midden-westvlaamse zandstreek hoppe werd gekweekt . Dit in tegenstelling met andere streken waarvan er
slechts alleenstaande gevallen bekend zijn . Men vermoedt
immers dat de hoppe ook als groente werd gebruikt en aldus
zeer oud kan zijn ( ~) .
(1) P . Lindemans, Geschiede .nis van de Landbouw in Belgie (1952),
II, 142445, vermeldt bij ons alleen pet Poperingse .
(2) Voor Ardooie is ons de juiste Jigging bekend, nabij pet
Ardooie-Veld, opp . 205 roeden .
(3) P . Lindemans, a.w ., II, 141, wijsl reeds hoppe aan in 762 !
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Er zijn nog andere en meer directe gegevens die er op
wijzen dat er werkelijk een hoppeteelt in de streek rond
Torhout heeft bestaan .
Bij een opgave van alle ter plaatse beoefende landbouwteelten in het Brugse Vrij e, waarin praktisch de gehele middenwestvlaamse zandstreek viel, daterend van augustus 1794
(j aar III der Fr . Rep .) wordt bij volgende localiteiten nitdrukkelijk hoppe (houblon) vermeld : Torhout-buiten, Werken,
Lichtervelde, Edewalle (nabij Handzame-Kortemark) ( 4 ) .
Over de omvang wordt niets gezegd . De historische monograf ieen van deze gemeenten en van andere plaatsen, waar
volgens De Flou hoppe werd gekweekt, geven niet eens het
bestaan op van een plaatselijke hoppecultuur ( 5 ) .
Het is opvallend dat de opgave van het Brugse Vrije, die
een samenvatting is van mededelingen uit eerste hand, namelijk de plaatselijke besturen, een hoppegebied omschrijft dat
heel wat kleiner is dan de verspreiding der hoppe-namen bij
De Flou .
Het lijkt er dus naar dat de teelt in de jaren 1790 in verval
verkeerde . Er is trouwens een andere bron, die dit schijnt
to bevestigen .
De in 1806 gestichte Societe departementale d'Agriculture,
die o.m . to Ichtegem een harer leden had, heeft in een van
haar zittingen de hoppe van landbouwkundig standpunt
besproken . Datum noch opsteller van dit merkwaardig rapport
zijn bekend . Het beschrijft toestanden tussen 1807 en
1814-15 ( 6 ) .
Gedurende de France Tijd was het een voorspoedige tijd
voor de hoppehandel . Bier werd immers in 1/3 van het France
Imperium gedronken, zodat onze hoppe ineens een ruimer
of zetgebied vond .
In zijn inleiding vernoemt de opsteller terloops de twee
westvlaamse hoppestreken : het Poperingse en Lichtervelde .
Deze laatste gemeente vormde dus toen alleen het tweede
hoppegebied . Dan grog de teelt to Lichtervelde zelfs nog
merkelijk vooruit, maar de kwaliteit der geoogste hoppe was
moms estimee que celle de Poperinghe >> .
Het is bekend dat de Poperingse hoppe ten opzichte van
deze van AAa1st, j uist om kwaliteitsredenen een moeilij ke markt
had . De Lichterveldse moet dus van zeer geringe conditie
geweest zijn .
(4) Ri jksarch. Brugge, Fr. Archief, nr . 122.
(5) P . Lansens, Geschiedenis van Torhout en Wi,'nendale (1845)
B . Slembrouck, Werken (1955), M . Verhaeghe, Uit het verleden
van Kortemark (1953), F . Ronse, Geschiedenis van Zedelghem en
Veldeghem (1934), e .a.m .
(6) Rijksarch . Brugge, Fr. Archief, nr. 2 .$62 .
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bekend . Het kan betwijfeld worden of de Lichterveldse teelt,
rond 1807 nog in opgang, wel een grotere uitbreiding heeft
genomen .
Alleen kunnen wij nog zeggen dat onze grootmoeder,
Julie Steel (geb . Ichtegem 185O) een recept kende our bier
to brouwen . Zulke recepten bestonden vroeger een beetje
overal en men kruidde dat keukenbier met allerlei soorten
planten, tot bladeren van de esseboom toe . In dit recept echter,
dat op zijn geheel vergeten is, kwam kandijsuiker van pas
en werd in de ton een linnen zakje opgehangen waarin gedroogde hoppe werd gedaan . Weeral een aanwijzing dat er
hoppe to krijgen was in de onmiddellijke nabijheid .
In het Houtland met zijn talrijke velden, geweiden, zure
zandgrond en heide, en zijn eigen specifieke flora, kwam
vroeger veelvuldig de gagelstruik voor (myrica gale ) , door
Sanderus reeds beschreven in de Flandria Illustrate wear hij
spreekt over het Bulskampveld.
De gage!, in Holland ook Drentse thee geheten, bevat
sommige bestanddelen die aan hoppe herinneren .
In zijn gebundelde o,pstellen over Lichtervelde, schrijft
C . Sintobin, dat K heel de streek bekend was our die gage!, . . .
hebbende een sterken geur, volksnaam vlooienhout, in vroeger
tijden gebruikt bij de gruutte, tot het bierbrouwen, flu vervangen door de hop » ( 7 ) .
Het is inderdaad zo dat de gruit, de oude middeleeuwse
brouwerijgrondstof our het bier to kruiden, hoofdzakelijk
afkomstig was van de gagelplant en dat in het Brugse Vrije
de heideachtige omgeving van Torhout daarvoor bekend moet
geweest zijn . Het bekende gruitrecht der heren van Gruuthuse
to Brugge heef t hierin zijn oorsprong . Het is overigens
betekenisvol dat het gruitrecht to Brugge, dat een achterleen
was van de Burg van Brugge, niet uitsluitend de stad Brugge
alleen betrof, maar ook van kracht was voor het hele Brugse
Vrije, waarin dus ook de hele streek lag, die de gage!
voortbracht ( s ) .
De hoppe heeft de gagel rond de veertiende eeuw uit de
bierbrouwerij verdreven .
Wat nu wel eigenaardig schijnt, is dat de ho ;ppeteelt en de
gagelstruik semen in hetzelf de gebied gevonden werden .
Daarom kan men zich of vragen of de hoppeteelt in het
Torhoutse niet zeer oud is, en sours niet kan opklimmen tot
de tijd toen de gagel het stilaan moest afleggen voor de hoppe .
(7) Bijdragen tot de geschiedenis van Lichtervelde (1952), 27 .
(8) J. De Smet, Het gruitrecht to Brugge, in West-V laanderen,
jg. 1957, I, 2 .
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In een streek die door de overvloedig voorkomende gagel
met de bierbrouwerij meer to maker had dan elders het
geval zal geweest zijn, zou de hoppe dan de aanpassing
gebracht hebben aan nieuwe toestanden in de locale bierbrouwerij .
Gelijkaardige « indeplaatsstellingen » van nieuwe producten
zijn vroeger nog gebeurd. Te Brugge o .m, met de bietsuikerf abricatie, die er opkwam mast de stilliggende suikerrietfabriekjes, en er moeten elders nog zulke gevallen bestaan
hebben .
Het gagelgebied past to opvallend samen met het Houtlandse
hoppegebied, om deze verleidelijke gedachtengang niet ears
naar voren to schuiven
L . VAN ACKER .

WESTVLAAMSE BANKEN

In antwoord op de navraag van L . V. A. in Vraagwinkel (hiervoor blz . 160) kan ik hier mededelen dat de laatste locale bankiers
in West-Vlaanderen waren
G. De Laere & Co to Roeselare en
p . Verschoore & Co to Kortrijk .
Over hat bestaan van de oudste banker is een en ander to vinden
in Notes Historiques sur l'origine de la Banque de Flandre, Gent,
1913, dat misschien nog vindbaar is in bet Archief van de Bank
van de Societe Generate to Gent, voorheen Banque de Gand (1933),
Banque de Flandre et de Gand (1920) en Banque de Flandre (1843)
of bij de erven van dhr. Martens de Noordhout, Gent, laatste
voorzitter van de Banque de Flandre .
De oude bankiersfamities die tot begin van deze eeuw een bankbedrij f hielden, waren
J . van Waesberghe-Janssens,
J . B . De Poorter
J. Goetbloets
Jean De Bienne
Jules Joire

St . Niklaas (Wags) en Hulst,
Lier,
Hassett,
Waver,
Doornik .

De twee laatste banker zijn heden nog bestaande . In hat
gebeurlijk bewaarde archief van bovenstaande bankiers zijn zeker
de correspondenten-bankiers van West-Vlaanderen to vinden . Op
deze wijze zouden de vroegere bankiers in West-Vlaanderen kunnen geinventariseerd worden .
G . P. B.
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EEN DIENSTER UIT MEULEBEKE VERTELT
Omstreeks half mei kwamen wij to Meulebeke, eerder toevallig, op het spoor van twee gezusters, die, naar men ons
verzekerde, nog bijna dagelijks gingen dienen voor alwie
het hun vroeg . Een buitenkans is dit eigenlijk niet, als men
weet dat er vooral in het zuiden en midden van West .
Vlaanderen nauwelijks een gemeente to noemen is waar men
dergelijke personen - mannen of vrouwen - niet aantreft.
Maar dienders of diensters die u graag, zonder argwaan en
goed ter tale kunnen to woord staan, lopen er wet niet zo
talrijk . Onze verwachtingen
waren dan ook hoog gespannen, en inderdaad, wij hebben
ons het bezoek niet beklaagd .
Onze zegslieden, die een
eindje in de zestig schijnen,
baten een bloeiende handelszaak uit, dock het is vooral
een van hen, Margriet, die
gaat dienen ; de andere zuster
waakt dan over de winkel.
Toen wij het huffs binnenstapten, was Margriet joist terug
van Zwevegem, waar ze SintDominicus was gaan dienen
tegen << de koeke >> . Tot bewijs
nam ze een pakj e van op de
taf el, opende het ell toonde
Moeder en dochter D . C . die
ons de vier dinnen die ze
pelf zegcnen et de relikwie
van St. -Machutus to
alti j d uit Zwevegem mee- Wannege
i-Lede (apnl 195k) .
een
koek
(type
bis(zie blz . 17$)
brengt :
cuit Parein ) , een lint, een
lnedaille en een litanie . << Vanavond komen ze erom, zegt z e.
om de novene to beginners : ze moeten dan negen dagen tang
het lint en de medaille om het middel dragen, elke dag een
deeltje van de koek eten, en natuurlijk niet nalaten van de
litanie to bidden . >>
Doch - en hier gaat het niet meer over Zwevegem in
't bijzonder, maar over het dienen in 't algemeen - gedurende
die dagen bidt Margriet zelf ook voor haar << werkgevers >> .
Zo ge kunt wet denken dat ik altijd mijn werk heb, he?
Kijk, Menere, ziet ge dat briefje daar liggen ? Dat is van
mensen die me zijn komen vragen om morgen naar VijveSint-Elooi to gaan, weer tegen < de koeke >> . Maar 't is
allemaal niets als ze maar willen helpen . s -- << Hoe, helpen ? »
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.t Welja, weet gij dat er zijn die 't allemaal aan mij overlaten en zeggen dat ze niet kunnen meelezen ? Maar 'k doe
altijd wat de pastoor van X, me zegt : dat ik altijd de
mensen moet doen meelezen . >>
Veel mensen die onze zegsvrouw komen to voet vallen,
zijn gewapend met een blaadje papier, waarop alle to verrichten handelingen zorgvuldig aangestipt staan . << En er zij n
er die 't plechtig maken, tulle >>, zegt Margriet, en met
plechtig >> bedoelt ze geheimzinnig, bijgelovig. Sommigen
duiden b .v, aan langs welke dear ze de kerk moet binnentreden en langswaar ze moet buitengaan . Anderen weten
nauwkeurig op to geven op welke bepaalde plaatsen in de
kerk ze achtereenvolgens moet gaan post vatten . Maar dat
neemt Margriet natuurlijk niet aan .
Zwij g me van die superstitie ! >> Op een keer moest ze
het geval aanhoren van een vrouw die beweerde dat ze
betoverd was : 's nachts daverde en rinkelde het 't ganse huffs
door, en in de beck nabij de woning gebeurden ook vreemde
diegen . 't Was geen inbeelding, want zelf s haar man en
kinderen konden het getuigen . En ge moet niet vragen vanwaar dat kwam, dat was natuurlijk 't werk van die daarnaast, een jaloers wijf, dat niet kon verdragen dat zij gelukkig
waren . De vrouw trok het zich zo aan dat ze zienderogen
wegkwijnde . Margriet gaf haar de raad eens to gaan dienen,
maar de vrouw stelde daar geen vertrouwen meer in, want
de medailles klutterden al aan haar lichaam . Per slot van
rekening heeft ze Meulebeke verlaten en woont flu in de stall,
waar alles haar voor de wind gaat .
Margriet heeft << de stiel >> van haar moeder geleerd . Naar
waar ging Moeder al niet dienen ! En al to voet ! Zeer
onlangs moest onze zegsvrouw zich op weg begeven voor
een meisje dat met een gezwel aan de hall geplaagd tat .
Margriet had destijds van haar moeder gehoord dat men voor
zulke gevallen naar Wingene moest, bij Sint-Marcoen . Zij dus
naar Wingene . Groot was echter de verbazing van de plaatselijke koster, toen hij haar om een litanie en een medaille
hoorde vragen . Dat was al in j aren en j aren niet meer gebeurd,
zo is de verering tot Sint •M arcoen to Wingene vervallen . De
koster voegde eraan toe dat men tientallen j aren geleden
's nachts in 't geheim kwam beewegen, omdat men niet wilde
bekend staan als geplaagd zijnde met << van die vieze ziekten >> .
Margriet moest dus met lege handen naar Meulebeke terug .
Het meisje was diep teleurgesteld dat ze niets mee had, want,
zo verklaarde onze gastvrouw, de mensen willen altij d jets
hebben om << hun dagen >> mee to doen. Dan heeft het meisje
maar zo gebeden .
Wekelijks reist Margriet naar Kortrijk . Naar 't Kelderke
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Gods of Kelderke van Mizerie, toevluchtsoord in alle zeren
en noden ; men krijgt er koek, lint en medaille . Ofwel naar
Overleie, waar Sint-Elooi o .a . tegen << de koeke > wordt aangeroepen . 't Is er ook gemakkelijk dienen : men kan koeken
krijgen ter pastorie . In de kerk van Overleie vereert zij nog
Sint-Livinus tegen < de waters >>, en zij toont ons zijn stukgebeden litanie . Herhaaldelijk words ze naar de 0 .-L .-Vrouwkerk gestuurd our er het H . Haar to bezoeken tegen hoof den haarkwalen . Margriet schijnt bijzonder bekommerd our
het lot der zenuwlijders, voor wie ze de H . Dymphna aanroept
in het Baggaertshof .
Voor Marke is de naam van de heilige haar ontsnapt .
Drogo's lopen er flu ook niet zo dik ! Toch weet ze dat het
tegen 't steep is . Sours heeft ze zich laten overhalen our een
zakje keitjes urea to doen our door de pastoor to laten wijden .
In 't begin ging dat vanzelf, maar weldra zag de pastoor
haar met tegenzin de keitjes bovenhalen, totdat hij eens
weigerde ze to wijden en zich beperkte met er een kruisje
over to maken . Het is zelf s al gebeurd dat een zieke haar
uitdrukkelijk to kennen gaf dat ze de helft van de hoeveelheid
keitjes bij het beeld van de H . Drogo moest achterlaten en
de andere helft wear meebrengen naar huffs . ~Dit volksgeloof
herinnert stark aan hat gebruik our tegen << de koeke > een
koek achter to laten en de andere terug to brengen . )
Een andere bedevaartplaats die zij tegen de hoof dpi j n bezoekt, is Wevelgem, met zijn H . Doom . Te Sint-Catharina
onder Kuurne dient ze de H . Catharina tegen << de Katrienewielen > en de H . Petrus tegen de zenuwkwalen ; Sint Pieters
teen is geheel verkleurd van 't kussen der bedevaarders, en
't is aan to raden dit to doen, het zet de genezing meer kans
en spoed bij .
Dichter bij huffs ligt Tielt, waar ze in de hoof dkerk een
trouwe bezoekster is van Sint-Nikolaas van Tolentijn . Vandaar brengt ze ronde, haide broodjes mee, die, geweekt in
melk, door de zieken tegen allerlei kwalen worden gegeten ;
medaille, litanie en lint zijn er eveneens verkrij gbaar . N aar
Marialoop gaat ze nog to voet, drie kwartier ver, tar ere
van de HH . Dominicus en Machutus, twee specif ieke << koekeheiligen >> .
En de reeks gaat verder . . . Emelgem en 0 .-L .-V, tar Ruste,
tegen het overdreven schreien der kinderen, Kachtem en
Sint-Jan-Baptist, meestal tegen kinderziekten, Zulte en SintPieter, tegen 't zilt . 't Is al vale j aren geleden dat ze nog
naar Izegem gestuurd ward . De naam van de heilige springt
Margriet niet dadelijk to binnen, dock haar zuster brengt de
oplossing : Sint-Hilonius, tegen de kinkhoest, en men kon
er olie bekomen . Zwevezele (Sint-Aldegonde) is vermaard
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om de kanker, Lichtervelde (Sint-Margriet) tegen de kramp,
en ze laat niet na een kramplint mee to brengen . Maar er
zijn er tegenwoordig al veel die niet meer naar Lichtervelde
gaan, maar wel naar het oude-mannenhuis to Tielt, waar
Sint-Margareta wordt vereerd tegen krampen en kinkhoest .
Ook de abdij van Steenbrugge, waar Sint-Benedictus patroon
is tegen allerlei ziekten en wren, is vaak het doe! van
Margrietes tochten .
Naar't Franse is ze zelden geweest. Vaor de jongste wereldoorlog wel eens naar Deulemont, waar Sint-Symphorianus
aangeroepen wordt tegen << de plane >> . Men mocht er het
ondergoed der zieke kinderen laten wijden . Doch tijdens de
oorlog was er nog moeilijk sprake van over de grens to gaan,
en zo grog ze dan voor die kwaal naar 't Kelderke van
Mizerie to Kortrijk . Ze was niet weinig verbaasd toen ze
op zekere dag in 't Kelderke een Fransman uit Deulemont
ontmoette, die kwam dienen tegen . . . K de plane >> . « Jaja,
zei 't begijntje, ze dienen dat hier ook . >> Die mens kwam dus
to Kortrijk zoeken wat hij K tegen zijn deure > blijkbaar
niet kon vinden .
Uit de verhalen van de Meulebeekse dienster blijkt dat
het ondernernen van drie bedevaarten samen nog altijd
levendig in ere gehouden wordt . Er bestaan hierin meer
combinaties dan wij tot nog toe ooit hadden gedacht, meestal
order volgende plaatsen en heiligen : eerst natuurlijk de klassieke tocht tegen « de koeke >> naar Zwevegem ( St.-Dominicus ),
Vijve-St.-Elooi (St .-Elooi) en W annegem-Lede (St .-Machutus),
loch ook een of twee hiervan (meestal Zwevegem of Vijve)
gepaard aan een of twee van volgende oorden : Tielt (St .-Nikolaas van Tolentijn), Kortrijk-Overleie (St.-Elooi), SintCatharina-Kuurne (St .-Pieter), 't Kelderke Gods to Kortrijk
(diverse devoties) . De wijze van combineren loopt ook uiteen .
Sommigen ondernemen de drie op een dag ; anderen zij n
van oordeel dat ze op drie opeenvolgende dagen moeten
gedaan worden, en ten slotte zijn er die tussen de drie bedevaarten telkens een onderbreking van negen dagen later om
de daarbij behorende novenen to onderhouden . Het gebeurt
ook we! dat men het bij twee plaatsen houdt i .p .v . drie .
Zo zijn er die beweren dat men bij de terugkeer uit Zwevegem
het Kelderke Gods to Kortrijk moet aandoen .
In de loop van ors bezoek is Margriets zuster al herhaaldelijk in de winkel moeten voorkomen, maar flu heeft men
Margriet zelf ook nodig. Missehien weer om to later dienen ?
In elk geval, wij moeten gaan . Buiten regent en buist het
van alle duivels . Margriet zal het niet treff en om morgen
naar Vijve to gaan . . .
W.

GIRALDO .
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EEN BOLLS-MOLEN TE BESELARE
Een der meest in twang zijnde herbergspelen, tot voor
enkele j aren, was zeker wel het vloerbolspel, vroeger algemeen
gekend en beoefend door oud en jong . Len herberg zonder
vloerbollen bestond niet .
Het <( vloeren >> beef t de eerste oorlog nog enige j aren overleef d, en is alhier meegegaan tot rond 1935 ; de oude verstokte vloerders stierven uit, de opkomers wilden bet niet
meer aanleren, zo kwijnde de liefhebberij weg . Hedendaags
nog ligt in veel herbergvloeren de bijzondere tegel die tot
doelwit diende en << de stake >> genoemd werd .
Tot aan 't uitbreken van de eerste oorlog nog bestond er
een gilde « de Dulle Vloerders > genaamd, waarvan K Bruunten
Soenen >> de hoof dman was . De gilde gaf j aarli j ks een prij skamp uit in haar lokaal « De Hukker >>, waaraan boldersgroepen uit bet omliggende meekampten . De gilde zelf trok
op haar beurt ook elders naar « prijsvloeringen >> .
Het maken of draaien van houten vloerbollen eiste een
zekere vakkennis . Een specialist daarin was K voor veertiene
de Beselaarse bolledraaier Termote Antoon-August ( gezeid
Guusten Termote) . Hij was getrouwd met Leonie-Romanie
Lasoen, van Ledegem, en bewoonde de herberg « Moscow >,
die sedert enkele j aren K De Elf penner > geworden is, ( lokaal
der maatschappij << De Frontduif >>) .
Guusten Termote's vader heette Filip-f aak Termote, alhier
geboren de 9 juni 1802 . Over hem mag als bijzonderheid
aangestipt worden dat hij bet eerste kind was, dat in de kerk
gedoopt werd na de « Beloken tijd >> . Onze toenmalige pastoor
Guillaume Van Calberg heeft die gebeurtenis willen vereeuwigen . Immers in rand der doopakte schreef hij volgende nota
dit is 't eerste kind 't welke is in de kerke gedoopt sedert
den 28 van September 1797, omdat dien tij d alle diensten
hebben verboden geweest to doen in de kerke voor alle priestess
die den eed niet wilden afleggen, die van de fransche gevraagd
werd . (getekend) G . F . Van Calbergh, pastoor >> ( Pastorijarchief, registrum baptisatorum de anno 1794 usque ad annum 1807, akte nr . 35, j aar 1802) . ( 1 )
Guust Termote, de handige en vaardige bolle-draaien, en
zijn zoon pules Termote, bekende molenmaker, thans op rust,
maakten en plaatsten in 't j aar 1903, bachten « Moscow >,
een houten windmolentje, dat een draaibank in beweging
(1) Ook de eerste begraving noteerde hid in rand : « dit is 't eerste
kind dat ik onderschreven selve hebbe begraven sedert dat ik in
balinschap hebbe gevlugt geweest . G . F . van Calbergh pastoor in
becelaere >> .
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bracht om ermede vloerbollen to draaien . Bij mij n weten de
enige dergelijke molen in West-Vlaanderen .
Dat molentje had volop zijn werk, want << Termote's vloerbollen > waren ver en naar gekend, gegeerd en vorengetrokken .
Uit alle hoeken van het land en zelfs << over Leie >> in.
Frankrijk, kwamen er bestellingen . Die vloerbollen hadden
de eigenschap handig en soepel to zijn, zij bolden licht en
doelvast . Men trof er geen << zottebollen >> onder die spakten
of hinkten . . .
Zij waren vervaardigd uit een biezonder snort beukenhout,
hadden een gewicht van 750 gr, maten 15 cm doorsnede op
een dikte van 6 cm . Een der buitenboorden was afgerond en
in 't midden der keerzij de, de plattekant, beyond zich een
licht uitgeschulpte ronde schijf van 5 cm doorsnede, met
stevige verf beschilderd . Een spel bollen immers bestond uit
twaalf bollen, waarvan zes met roodgekleurde en zes met
zwartgekleurde schijf. Als versiering waren er rondom de
schijf vier licht ingesneden randringen aangebracht . Iedere
bol droeg het ingebrande merk << A . Termote, Becelaere >> .
In 't jaar 1911 is Antoon-August Termote alhier overleden,
achtenzeventig j aren oud .
Jules Termote hield het molentje nog in gebruik tot aan
't uitbreken van de oorlog . In de eerste winter << veertienvijftien > haalde de << Benjamin >> der Beselaarse windmolens
zijn ondergang .
J . H . MAES .

STAVELDAMME

Nog een voorbeeld van dam, equivalent van brag : to voegen bij
de uitleg van Zwankendamme door K . Loppens (hiervoor blz . 91) .
Staveldamme is de vroegere benaming van bet hedendaagse
Stavelbrugge of eenvoudig << de brugge >> . Op een affiche van verkoop van brouwerij en meegaande land en weiden van Stavele
Damme ten jare 1807 vind ik de naam van Jacobus De Maziere .
Deze Jacobus De 1Vlaziere, boer en brouwer, was aanvoerder van
de opstandige boeren en later maire van Stavele .
A. B .
KATTELUIZESTRATE

Op de Groenendijk (Oostduinkerke) zocht Pa naar wat of ficieel
bekend is als << Karthuizerstraat >> in de duinenpolder . Niemand
kon 't thuiswijzen, tot een oud ventje hem zei << mo menere, dat
moet de katteluzestrdte zin >>! Zo is die daar bekend en niet
anders . . . Volksetymologie ?
J. H . B .

TAAL EN VOLK IN FRANS-VLAANDEREN
Kanttekening bij de studie van Prof . Dr. Willem Pee
Veel Vlamingen koesteren een warme belangstellin voor FransVlaanderen, het land tussen de Noordzee, de Aa, e Leie en de
staatsgrens, dat nu de arrondissementen Duinkerke en Hazebroek
van bet Franse Departement du Nord uitmaakt. Het Nederlands
is er - in de gedaante van bet Westvlaams - de oude volkstaal,
maar een goede eeuw geleden was bet Nederlands nog niet uitgestorven over de Aa to Ooie, Oudekerke, Rumingen, S . Folkijn
en S. Omaarskapelle ; to S . Omaars, in de wijken Hoogbrug en
Lyzel, werd er nog Nederlands gesproken tot aan de eeuwwende !
Na bet totstandkomen van de taalgrens in de streek van de
Somme, werd het Nederlands eleidelijk teruggedrongen ; dat
gebeurde in de Middeleeuwen in de streek van Bonen (Boulo g)
ne
en Wijnen (Guines) ('), in latere eeuwen langs de Aa, o .m . to
S . Omaars, en sinds Lodewijk XIV in Frans-Vlaanderen . Aan de
hand van de belangrijkste publikaties die sinds 1806 over de taaltoestand in Frans-Vlaanderen verschenen, wijdde Prof. Dr . W . Pee
zopas een gedokumenteerde studie aan de taalgrensverschuiving in
dit gebied ( 2 ) . Onder de aangehaalde schrijvers vermelden we o .a .
V. Derode, E. de Coussemaker, A. Hovelacque, P . Fredericq,
R . Blanchard, E . H . Descamps, J . Dewachter, W . van Es, A . Hans,
V. Celen en W . Pee zelf . We menen dat er ook in de artikels van
E . H . J.-M . Gantois wel belangwekkende gegevens zouden to vinden
zijn, o .m . in Notre Flandre - Vlaamse Heerd.
Voor onze studie van de kerkelijke romaanse bouwkunst in
Frans-Vlaanderen, hebben we in 1953, 1956 en 1958 de streek in
alle richtingen doorf ietst ; overal waar we konden, spraken we met
de mensen, ouderen en jongeren, geestelijken, onderwijzers, boeren
en werklieden . Op die wijze konden we heel wat vernemen over
de taaltoestand, en het zijn enkele van die gegevens welke we in
deze bespreking willen verwerken .
Het is voornamelijk sinds de Franse revolutie dat de verfransing
veld won ; in de loop van de 18e eeuw was het Nederlands nog
de gewone omgangstaal gebleven, wat Dr. V . Celen o .m . voor
Duinkerke overtuigend bewezen heeft. In 1806 waren 14 gemeenten
f ranstalig ; sindsdien is de taalgrens verder opgeschoven Tangs de
(1) Het Chronicon Andren$e (over de abdij van Andres) en de
Ilistaria comitii n Ghisnensiurm (over de graven van Wijnen) verschaffen belangwekkende details over de plaatselijke taaltoestand
in de Middeleeuwen .
(2) Willem Pee . Anderhalve eeuw taalgrensverschurvinq en taaltoestand in Frans-Vlaanderen . Uitgave van het Instituut voor
Naamkunde to Leuven . 1957. In-4°, 82 blz ., 15 kaarten .
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kust (ongeveer tot het kanaal van Broekburg), langs de Aa (van
Broekburg tot Clairmarais) en ten noorden van de Leie . Die verschuiving gebeurt langzaam ; zo waren Linde, Moerbeke en Zerkel
in 1857 tweetalig met Nederlands overheersend, nu zijn ze nog
tweetalig, maar overwegend Frans . Linde, nu Tangs de taalgrens
gelegen, telt 80 schoolgaande kinderen ; daarvan verstaan nog 10 het
dialekt, terwijl 3 het nog spreken. De verhoudingen liggen gunstiger
voor gemeenten die verder van de taalgrens liggen : to Merkegem
verstaan de helft der kinderen het nog, to Ekelbeke en to Zegerskapel ongeveer 75 %, en to Houtkerke, een grensgemeente, omtrent
allemaal .
Het Frans dringt echter niet enkel Tangs de taalgrens op ; in het
Vlaams gebied liggen de stadjes Belle, Hazebroek, Kassel en
s_ Winoksbergen, die meer en meer verfranst worden en zo de
omstreken beinvloeden . Belle ligt reeds op de taalgrens, die stilaan
Hazebroek en S . Winoksbergen nadert .
Naast deze langzame geografische verschuiving, gebeurt over de
ganse streek een geleidelijke verfransing van de samenleving Tangs
de administratie, de school en de kerk . We menen das dit in de
laatste decennia speller gebeurt dap vroeger ; dagbladen, boeken,
bioskoop, radio en televisie (tender Rijsel !) zijn daaraan zeker
niet vreemd .
In het algemeen vermindert de kennis van de streektaal bij de
jeugd . Fen werkman uit Volkerinkhove verklaarde das de boeren
Frans spreken met hun kinderen, zelfs als ze onder elkaar en met
hun werkvolk Nederlands praten . << 't Vlaams is maar voor de
simpele mensen » zei de man . We hebben bet zelf meermaals kunnen
vaststellen hoe men het dialekt (krom of slecht Vlaams genoemd)
als minderwaardig beschouwt en liefst zo snel mogelijk vergeet .
De strijd van een kleine taal tegen een grate is reeds zeer ongelijk ;
dit gelds in nog grotere mate voor een dialekt das enkel gesproken
words en das zeer weinigen kunnen lezen of schrijven . De woordenschat is zeer klein en aangepast aan bet dagelijks gebruik ; voor
moderne of abstrakte begrippen gebruikt men France woorden . Men
spreekt bet dialekt zoals een muzikant die op bet gehoor een
instrument bespeelt, zonder das hij muziek kan lezen of ontleden .
Zo komt bet ook das men geen beschaafd Nederlands verstaat ;
een gevolg daarvan is das geen Nederlandstalige radiouitzendingen
kunnen beluisterd worden, hetgeen teoretisch bet gebrek aan taalonderricht enigszins had kunnen verhelpen en het isolement doorbreken .
In de school leers men geen Nederlands en het is ook niet toegelatin bet to spreken ; verschillende onderwijzers verklaarden me
trouwens das ze bet bestreden . Dat bet << signum > in de scholen
niet meer bestaat, schijnt er op to wijzen das bet niet meer nodig
geacht words, omdat de kinderen in de school of geleerd hebben
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Nederlands to spreken. Te Houtkerke kwam ik met de onderwijzer
in de klas ; toen hij aan de leerlingen vroeg wie er nog Vlaams
sprak, durfde geen enkele antwoorden . Ze reageerden maar, toen
hij verzekerd had dat ze geen straf moesten vrezen .
In bet meest gelezen dagblad << La Voix du Nord > verschijnt
regelmatig een tweetalig verhaal onder de titel << Les bonnes histoires
du Terroir Flamand >> ; velen moeten gebruik maken van de France
vertaling om alles to kunnen verstaan . En dan gaat bet nog om
een tekst met alledaagse woorden en wendingen . In dat verband
vragen we ons ook af, of tijdschriften als << Notre Flandre Vlaamse Heerd >> en << Qns erfdeel - Notre Patrimoine > veel
weerklank kunnen hebben . Ten andere, we geloven niet dat er
veel belangstelling bestaat voor eigen taal en geschiedenis . In dagbladen en tijdschriften, in de school en in de kerk leest en hoort
men niets over bet Vlaamse verleden . We molten ook niet vergeten
dat bet France nationaliteitsgevoel versterkt werd door de oorlogen
tegen Duitsland ; en als gevolg van echte of vermeende kollaboratie
tijdens de bezetting werd in 1944 alle Vlaamse werking stil gelegd .
In de kerk werd de volkstaal bet langst in eer gehouden. Toch
is bet flu reeds meer dan een halve eeuw geleden dat bet katekismusonderricht in vele plaatsen in bet Nederlands gegeven werd . Tot
aan de laatste oorlog was in enkele parochies de kanseltaal nog bet
Nederlands ; door toevloed van vele vluchtelingen in 1940 en
1944-'4S kwam bier ook bet Franc in de plaats . (' ;)
Toch zien sommigen wel in dat de kennis van de streektaal
voordelen biedt, o .m. voor bet verkeer met Belgie, en ook als overgang voor de studie van bet Duits en bet Engels .
Toen Prof. Pee voor de jongste wereldoorlog zijn dialektenonderzoek in Franc-Vlaanderen verrichte, noteerde hij ook de toenmalige taaltoestand in de door hem onderzochte gemeenten . Deze
gegevens warden in zijn pas verschenen studie medegedeeld ; :e zijn
flu echter reeds twintig jaar oud, en bet ware interessant ze met de
huidige toestand to kunnen vergelijken, bijzonderlijk voor wat de
bevolking van 30 .40 j . betreft . Verschillende malen lezen we
dat in een bepaalde gemeente iedereen Nederlands kept en spreekt,
maar dat de jeugd bet niet meer spreekt . Die kinderen zijn nu volwassen geworden . Hebben ze bet Franc als huistaal aangenomen ?
Prof . Pee heeft duidelijk de verschuiving van de taalgrens heschreven en de taaltoestand realistisch getekend . Hij meent dat bet

(3) Voor bijzondere gelegenheden (sermoenen, novenen) warden
nag we! Vlaamse sermoenen gehouden . In de Franc-Belgische grenspUrochie Abele wordt nog in bet Nederlands gepredikt . E .H . Verdonck, deken van Steenvoorde, vertelde dat hij in de kerk van
Ryveld (Stee,nvoorde) in bet Nederlands preekt als bet gaat om
konkrete dingen als stelen, liegen, bedrieg'en, . . . maar niet ale bet
abstrakte onderwerpen als H . Drievuldigheid, Mis,, betreft .
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Nederlands binnen of zienbare tijd tot dicht bij de Belgische grens
zal teruggedrongen zijn . Niet iedereen zal dit pessimisme delen, en
we zijn dan ook benieuwd of niemand de toekomst hoopvoller kan
afschilderen aan de hand van even nuchtere feiten .
Een vraagje om to eindigen : Is de gemeente OK wel Oostkerke ?
De Jigging komt overeen met Noordkerke (Nortkerque) .
LUC DEVLIEGHER,
Aspirant N .F .W .O.

BIJLAGE

Laatste Vlaams leeshoekje van de Frans-Vlaming
Uit << La Voix du Nord » van 25 .26 mei 1958. We geven de tekst
weer zoals hij in het dagblad afgedrukt was, omdat hij typisch is voor
hetgeen de Frans •V lamingen flu onder ogen krijgen . Klaarblijkelijk staan
er talrijke lees- en druk f outen in, o.a. zaggen, getererd, peindt, an, in
mer, in, zaken, frasi i .p .v, zeggen, geleverd, peinst, en, er mee, en,
zeker, frasi.
T' Peerd was blind maer . . .

Fideel de Gomme van de Moere had een peerd gekocht « to trouwen
zei Fideel a an Boer Boonefaes, de bans van't Leyhoff to Quaedypre,
en t'huis komende, ondervindt dat peerd blind is, zoo blind of een mol .
Iamaer, alzoo niet geboerd, peindt Fideel, en by betreck Boor Boonef aes voort gerecht to Bergen .
Sieur de Gomme, zoo zegt de rechter, wat hebt gy in to brengen
tegen Sieur Boonefaes hier to genwoordig ?
Ikke, mynheere de zuze, wat dat ik in to brengen heb tegen
Boer Boonefaes, zegt Fideel, 'k ga-je een keer rapgaen zeggen, zo
in twee word, dat by myn een peerd getererd het, mynheere, en dat
het stekeblind is, dat heb ik in to brrengen .
Sieur Boonefaes, zegt to rechter, wat weet gy daarop to zeggen ?
-- Wat dat ik daarop wetten to zaggen, mynheere, zegt Boer Boonefaes, t'is gauw gezeid : Fideel Gomme komtatt tmynen om een peerd
to koppen, by bezid dat peerd, by onderzoecht het, steek het uit en
last draven, vindt het naer zyn goeste, en aachter wat dingelen an
dangelen, by koopt dat peerd en treck in mer naar huffs.
Iamaer, bijt Fideel in, uw peerd is blind .
- Dat is mogelyk, zegt boer Boonefaes, maar is de beeste niet
frasi en stille, lyk de weg ?
-- Ze is blind, zegt Fideel .
- Kan ze niet loopen, en draven, in trekken, geen van meer, en
gaaen van beter ?
-- Ze is blind, zegt Fideel .
En vind gy haar weegarde on to ploegen, to eegden aan den
dysel to staan, en aan kane of den waggen to trekken ?
Ze is blind, zegt Fideel .
Hewel, selderla mestdagen, zegt Boonefaes, ja t peerd is blind,
kanik dat helpen of gy en . . . en gy'n hebt het zaken tochh niet gekocht
on t'uwent de gazette to lezen.

185 LOTOSPEL EN CIJFERTEKENS
Door G. P . Baert werd in Biekorf (hiervoor blz . 159) uitleg
gegeven over enkele cijferlapnamen uit het lotospel in gebruik to
Brugge . Over dat het ging heb ik getracht deze reeks aan to vullen
in de mate van het mogelijke.
'k Viel binnen bij Stiene in d'Haarakkerstraat en ik had bet
getroffen : 't was daar koffiebal met Leentje en Dille en Mieten,
al oude kennissen - en seffens haalde Stiene een kommetje
uit de spinde en nodigde mij uit : << Toe iefvrouw, pak een stoel
en zet je bij, 't en steekt hier op geen sloksje koffie en een
stuitje >> . lk liet mij gezeggen en schoof aan tafel om in konversatie
to komen ; 't duurde niet lang en 'k kreeg ze aan de klap over
den ouden tijd .
<< Da 'k in je redens spreke, zei Marie een beetle verlegen, 't is
maar ziet . . . 't is alto al een beetje van soorten >> en ze drukte
op dat soorten . - << Alla, toe, toe ! lachte Leentje, 't mens en
kijkt daar al niet achter, ze verschiet zij in geen klein geruchte,
da 's al van de oukden antiek ; enne wo' iefvrouw ? Geef gij maar
krepee Stiene, je kan 't gij best zeggen .
<< A wal Here toch ! en Stiene keek alto scheel omhoge boven
haar bril, waar is de tijd ? Heel de weke aan de waskuipe . . vijf
platte joengers . . . met drieen elk een bete in de rik van een haring
en een beetje malke op je tonge voor de zouktigheid . slaven en
werken . . en van zalf s dat we verlangden om de zondag achternoene een lestje to lotoon op 't gemak . Dat begost alto rond de
drieen als de kleintjes hander hebbinge g'had ha'en en lagen to
slapen en to torren : eentje in 't wiegsje en een tweede in 't schof
van de kommode, en d'ander joengers speelden op strate en we
waren gerust in den Here. Elk brocht zijn leeg stoeltje mee naar
d'Erakkerstrate en we zaten met drieen in een reke Tangs de meur ;
we pakten twee planken van bachten de deure - fenteneeltjes om
's avonds voor de veinsters to steken - op onze schoot en dander
zaten er voren en we begosten to lotoon .
<< Ja maar, onderbrak Dille, da' was alto maar hier en daar een
bendetje wee'j' ; al vrouwen die seeps waren bijeen, lijk 't gebeurte
van de Tiefagow, dat kwaamp thope Tangs de Rolleweg ; en wijnder
van de Pruttelinge speelden in 't Roopeerdstraatje : Mene van
Bekkenene, Klimme de Wullok en Fiene de Kekken ; Mieten Muus
en Fieten van de Matten enne . .
<< A wal ja 't van zalfs, geeft Stiene toe, g'hadt dap daar g'heel
den hoek van 't Gotje oke ; maar 'k spreke 'k ik van d'Erakkerstrate : dat was Rommetje van den Brozak en Marie van Sasseurs
en Dille Patsas ; Klimme de Luwf, Stif fe van den Kropper en
Liete de Ratte. Een half centje den inzet - een << triepje » dat
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rnijn moeder zei -- en elk drie kaarten ; die de beurze had riep
de lotjes af, niemeros en gelapte namen al dooreen en we leiden
knopjes of boekeneuten oftewal we zetteden een schreefje met krijt,
dat was al navolgens . Wie drie niemeros nevens malkaar had, riep
kontent : « 'k he'n al een draaiere ! >> en die er vier had was al
begoest op de pot en bofte : « 'k he'n een brandere ! > D'ander
biskeerden en riepen : « Alla ze brandt zij alwere, schud een keer
de zak da' w'ook boven komen ! Want vijf is uit . >> En met de
winste kochten ze een broodje of een zwijnepoot voor de maandag
t'etene .
Hier volgen flu de cijferlapnamen die ik bij mijn zegsvrouwen
heb kunnen zanten, sours drie voor hetzelfde nummer, dat hing of
van het gebuurte, want elk verstond zijn eigen cijf ertaal, oud of
modern our het even.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13

pallul.
't zwaantje.
Nliete Muus .
de pesters zijn hoed ; den buskops zijn hoed ; moderner : Ruusschaars zijn hoed (kommisaris) .
't zothuus, ook nog patot .
't kapmes.
achte loop near bachten ; 't paaphoofd ; Karel de kop of
1Vliete de mamme.
nuf, nuf 't zwijn.
d'hogemesse ; Siesje Kraaie ; de kluutoge of den blekken.
aloe eet hem zalve ; Jan Pet zijn benen ; nonkel Tallong zijn
benen ; Lange Narden, Libben en ook nog : zijn voetjes.
soepe .
Zudas ; langer : Zudas aan 't slotgat .

Na het nummer 13 worden de lapnamen rear
15
19
20
21
22
25
31
33
40
42
44
45

't fakteurtje .
Luzige Triene of Neukel Triene .
bolletje vet.
de bloeling.
de twee zwaantjes ; kwek-kwek of duukzwaantjes .
kartje frank .
den top.
de twee bulten, al de bulten van Assebroeke.
karant in 't franks.
't doolhof (ganzespel) en ook owrie-townie .
de boereveinsters en den geknabbelden.
nooit gedeugd.
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50
55

65
66
69
77
81
88
89
90

slijtepap .
kloefen en zokken, of twee pear kloefjes ; langer : twee kloefjes
twee kols plastron en botieneknopen ; nog anders : dubbel
zothuus ; oak nog d'oude wijvetjes of de twee boerinnen .
't pensioentje, of rebbe-rebbedie.
de twee gelijke .
kop en konte ; links rechts krom en averechts.
de twee kapmessen .
den hond .
twee appeltjes ; klein appeltjes ; al d'appeltjes van orange ; twee
appeltjes van overzee ; hengstekachtels .
Moetj e.
den oukden ; pepee ; grand pere ; grootvader en vaatje .

Wellicht kunnen andere zanters de lijst nog aanvullen .
M. C.

MASTKLIMMING MET HINDERNISSEN

Brugge 1660
Tussen Spanje en Frankrijk was vrede gesloten en overal werd
de vrede met luister gevierd. Op het programme van de feestelijkheden to Brugge stond een mastklimming, ingericht door de nering
van de fruitverkopers. De mast stond op de Grote Markt en het
klimmen begon op 18 maart, de dag van de afkondiging van de
vrede . De f ruitverkopers hadden echter hun mast zo grondig met
zeep en kaarsroet ingestreken, dat de klimmers eerst 's anderendaags
na de middag - en den nog met gebruik van klimkoorden -de prijsen konden bereiken . Over die klimming tekende de Brugse
patricier Jacques Inbona het volgende aan .
(18. maerti 1660) . Ende op de groote marckt was opgherecht
eenen hooghen mast bestreken met zeepe ende op sommighe platsen
kersroet, ende daerop waeren hanghende vier prijsen voor diese
conde afhaelen met lancx de mast op to clemmen . Ende de prijsen
waeren dese : eerst was een silver schaelken, de tweede een peer
groene syde cousen, de derde eenen grauwen hoes, de vierde een
peer handtschoenen ; ende wierden maer afghehaelt opden 19 . ditto
naer de noene maer mosten stropen met coorden ghebruijcken een
handen ende voeten, anders en warense niet to becommen .
Uit het Handschrift (Rare Geschriften) van Jacques Inbona,
p . 136. - Over deze mastklimming zie ook : Volkskundige Almanak
't Beertje 1947, p . 38 .40 (A . Schouteet) ; Biekorf 1953, p . 122.
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BRUGSE « APPELTJES VAN ORANJE »
TEN TIJDE VAN DE BOURGONDIERS
Oranje- en granaatappels blijken al vaor 1377 bekend geweest
to zijn ten onzent, ten minste all nieuwsoortig en zeldzaam luxeartikel . Rond die tijd zien we immers hoe verschillende hoge
heren << poma de arangian > (darangia, daraignia) all prinselijk
geschenk laten bezorgen bij Hertogin Johanna van Brabant ; in
februari 1377 is het Lodewijk van Namen, in juni 1378 Lodewijk
van Male, in juni 1379 een heerschap uit << Valenchinne >>, in
november 1384 en mei 1386 de Vrouwe van Gistel . ( 1 )
Niet alleen all lekkernij echter werden de appeltjes van oranje
hooggeschat, maar ook all geneesmiddel .
Op 10 mei 1421 krijgt Filips de Goede in Arras bericht dat
Karel VI van Frankrijk ziek is : . . . << it est aucunement esmeu de
chaleur » . . . ( 2 ) De << phisiciens > van de koning raden hem ten
zeerste aan, oranje- en granaatappels to eten om er boven op to
komen - maar die zijn, zo luidt het bericht, to Parijs helaas
onvindbaar.
Dadelijk beveelt de Hertog aan Berthelmi de Vooght, zijn
waterbaljuw to Sluis, en Daniel le Huusman, zijn schout to Brugge,
er zoveel mogelijk op to kopen : . . . << enjoingnons que vows cueilliez (sic), levez et achetez jusques a III ou III pommel dorenges
et XL ou L ou ce que pourrez trouver de tonnes grenades >>, en ze
wel ingepakt (bien enfardelez) tot Arras to laten brengen, vanwaar
hij ze dan verder naar Parijs zal doer sturen .
We kunnen ons ook een vaag gedacht vormen van de waarde
deter blijkbaar lan,gs de zee ingevoerde zuidervruchten - kwamen
ze uit Spanje ? uit Italie ? ( 3 ) - aan de hand van de to J3rugge
gedateerde << ordonnance de decharge > van 19 juli 1421, waarin
staat dat de schout : << XIIII livres X sons parisis monnaie de
notre pail de Flandres >> . . . betaald heeft voor 5 << quarterons » (120)
de pommel dorenge et trente pommel de garnate >> en hun vervoer
tot Arras. ( 4)
J. H. B.
(1) Algemeen Rijksarchief, Rekenkamers, n° 17 .144 .
(2) Algemeen Rijksarchief, « Acquits de Lille >>, carton 886
(1406-1504) .
(3) Mevr . Prof . R . Doehaerd : Les Oranges de Genes en France,
au debut du XVe Siecle . Revue du Nord, T . XXXI, pp . 150-53.
(4) Bewerking naar L . Bril en B . Lejour : Les Oranges daps nos
provinces au XIV° et XVe siecles, in : Archives, Bibliotheques et
Musees de Belgique, 1955, T. XXVI, n° 1, 4 Melanges >>, pp . 56-59,
met toelating van de Redactie en van de auteurs .
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MENGELMAREN

UIT DE GOUDMIJN VAN EIGEN OVERLEVERING

In mei 1948
juist tien jaar geleden begon MAGDA CAFMEYER bier in Biekorf met een eerste mededeling van << gegevens
van traditie » door haar verzameld en verdeeld << over een heel
mensenleven >> . Onder de titel Van de wieg tot bet graf liepen
de bijdragen jarenlang. Zij zelf heeft toen allerminst gedacht das
er een boek aan 't worden was uit materie die zij zo maar << voor
't scheppen » had . Een boek is immers geleerdheid en zij had een
geleerd boek over St. Kruis en Male in de maak, een werk van
opzoeking in archief f ondsen en studie op geschreven en gedrukte
bronnen. Er stond echter geschreven das gesproken bronnen bet
zouden halen, bronnen van dagelijks leven dan nog . Familie en
werkkring spanden samen om aan de noordoosthoek van onze gouty
een zant- en zoekster to schenken die, armen vol, schuur en zolder
met haar volkskundige oogst heeft gevuld . Tot haar eigen verbazing
werd zij weldra van alts zijden met de naam folklorists begroet .
En f olkloriste is zij, een « uit den duist >>, een echte vocatie . Zij
is immers talk van haar eigen stam, draagster van een collectief
en solidair geheugen das vier generaties ver reikt . Haar getuigenis
bundelt de stemmen uit eigen levenskring, uit een wereld die haar
lief is . Haar boek draagt dan ook een heel eigen stempel . Het
heelt een volkomen documentaire waarde . En bet is geschreven met
hartstocht . Met die visie en die passie die bet geheim zijn van elks
artistieke schepping . Elk schrijver is toch steeds op zijn best in
de f iguren die << hemzelf » zijn, de autobiograf ische stukken van
zijn werk zijn de meest overtuigende . De autobiograf ie van M . C.
loops echter over de individuele grenzen van wieg en graf been
bet is een snort patriarchate belijdenis geworden, was ouden zongen
en jongen piepten vloeit in elkaar tot een harmonie waarin de
penhoudster, instinctief, ook bij directs actering van bet gegeven,
een eigen gevoelstoon laat meetrillen .
Het werk van M . C. is een voorbeeld en een oproep : de
ontginning van ons volksleven uit de volksmond heeft meer toegewijde opgravers nodig. Het words een dringende task. Bedolven
bouwwerken en oudheden hebben honderden jaren gewacht op een
opgraving en zullen er niet bij verliezen zo ze nog een leeftijd
moeten wachten . De documenten blijven . Anders is bet gelegen
met de overlevering die wacht om opgenomen to worden uit de
mond van oudgedaagden in stad en dorp . Morgen kan bet to last
zijn . En liggen deze documenten eens onder de grond, dan kan
geen opgraving ze nog weer aan bet licht brengen .
In elk geval onze goede medewerkster beef t haar deel gedolven
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op een wijze die, in onze gouty, nog niet werd voorgedaan en er
niet licht naar vorm en inhoud zal geevenaard worden . De ,Bond,
die de uitgave heeft ondernomen, zorgde voor een zeer keurige
uitvoering van druk en illustratie .
A. V.

Brugge, Bond van de
Westvlaamse Folkloristen, 1958 . In-8, 176 blz . en 36 illustraties . Prijs
135 F (na 1 October 200 F) . Te bestellen door storting op P.R. 4512 .63
van de Bond van de Wvl . Folkloristen, Brugge .
- MAGDA CAFMEYER . Van Uoop tot Uitvaart .

DE DUINENABDIJ TE KOKSIJDE
Uit artikelen en brochures die over de Duinenabdij handelen,
doer men sours onwillekeurig de indruk op dat de studie van de
geschiedenis van de abdij pas begonnen is met de opgravingen van
1949. EE . HH. J. De Cuyper en A . Viaene publiceerden nochtans
Binds jaren studies over Ter Duinen, terwijl K . Loppens nauwkeurig de ligging van de verdwenen abdij kon vaststellen . Toes
J . Breuer in 1949, onder bet bezielende impels van senator en
burgemeester J . Van Buggenhout, de opgraving van bet westportaal
begun, kon men das ook op een stevige kennis van de abdijgeschiedenis steunen . Aan de opgraving werd verder nog medegewerkt door R . M. Lemaire, J . Mertens, H. Roosens, A. Pauwels
en F. Twiesselmann, die de ontgravingen op de oude begraafplaats
onder de abdijkerk leidde ; hij werd hierin bijgestaan door P . Schittekat, toenmalig medewerker aan bet Kon . Natuurwetenschappelijk
Museum to Brussel, en nu konservator van bet museum en de
rumen van de Duinenabdij . In een pas verschenen boekje verhaalt
deze laatste over bet museum en de opgraving, << dit wrange gevecht
met bet verleden >> .
We willen er maar onmiddellijk op wijzen dat de Nederlandstalige uitgave stuntelig vertaalwerk is . We geven bier de beschrijving
van de abdijkerk weer waaruit o .m, blijkt dat de kruisbeuk ergens
naast bet portaal lag ! << Het schip was omgeven door zijbeuken
en voorafgegaan door een portaal, dat gevolgd werd door een
grout dwarsschip, waar zijbeuken bij aanleunden . Het heiligdom
herleidde zich tot een basis met zeven muurvakken >> (blz. 31) .
Op blz. 70 is er sprake van een keukenmortel uit kalksteen ; bet
Fr . mortier betekent immers zowel mortel als mortier, vijzel . Gees
enkele bladzijde gaat vrij uit.
Ook over de inhoud kan ons oordeel niet gunstig luiden ; verouderde romantiek, gewaagde beweringen en voortvarende veronderstellingen wisselen elkander af.
In Biekorf (57, 1956, 140.141, 211-213) werd uitvoerig bericht
over Margareta Ghoys uit Keiem, in 1348 als familiaris in de
Duinenabdij overleden . Nu lezen we op blz. 36 en 53 dat ze
de dochter was van << Sire Goye van Keyeem en als dienstmaagd
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in de abdij overleed, na wellicht eertijds in praal en overvloed
geleefd to hebben >> . Arme boerendochter ! Heeft men indertijd van
abt Idesbald ook geen edelman willen maken ?
Dat een beeldengroep, bestaande uit vijf staande figuren rond
een taf el, bet Laatste Avondmaal zou voorstellen, lijkt ons zeer
onwaarschijnlijk. Veeleer schijnt ons hier het nuttigen van het
Paaslam afgebeeld .
In de kapittelzaal wend in een verhoogd a vloer een tegel met
een voetafdruk gevonden, waarvan men ons wil doen geloven das
die indruk de lengtemaat is die gebruikt werd voor het meten
van alle eigendommen van de abdij . Die indruk is onderaan 282 mm
lang, en op bet peil van de vloer 296 mm ; de vloer dateert van
ca. 1500. Als de tegel met de afdruk niet ouder is, dan heef t
die voet geen waarde voor de oudere gebouwen . Kent men andere
dergelijke voetindrukken, waarvan men met zekerheid weet das ze
als standaardmaat dienden ? Die indruk kan o .ii bij toeval tot stand
gekomen zijn, hetgeen nog in onze tijd gebeurt. Dat de afdruk
<< als grap van een arbeider op deze plaats der kapittelzaal der
lekebroeders niet zou geduld geweest zijn >> (blz . 38) ? Wie zegt
das er op die plaats niet een of ander meubel stond, een bank
bij voorbeeld ?
We achten het onbewezen das de bevolking, wier begraafplaats
gedeeltelijk onder de abdijkerk lag, van overzee kwam en geen
betrekkingen met de bevolking uit bet binnenland onderhield . En
was gezegd van de volgende zin : << Zij betrokken hun eten uit
zee (vis en weekdieren), terwijl zij deze vreesden en aanbaden
als een bovennatuurlijke macht > (blz . 46-47) ? Die bevolking verdween niet noodzakelijk door overstromingen of door de Noormannen, de stichting van de abdij kan een einde aan de nederzetting
gemaakt hebben . (Cfr . Biekorf 55, 1954, 22) .
Over de kunst in de Middeleeuwen worden nogal gedurfde dingen
gezegd, o .m . das men waarschijnlijk beroep gedaan heeft op glazeniers
om de XIIIP eeuwse keramiekvloer uit de prelatuur to maken,
<< daar men met geen enkele schilderkunsdige traditie meer aanknoopte >> (blz . 76) .
Pen reeks detailstudies over de opgraving words aangekondigd ;
we hopen das men niet zal nalaten specialisten daartoe aan to
spreken. De studie van bet verleden van de Duinenabdij is een
werk waarvan bevoegde geschiedkundigen, archeologen en kunsthistorici gezamenlijk bun krachten moeten wijden .
Luc

DEVLIEGHER,

Aspirant N .F .W .O.
P . SCHITTEKAT,
15 F.
M . JACOB,

Flitsen uit het verleden . xoksijde, 1958. 83 blz . ill .

De Abdij der Duinen en haar standaardvoet, blz . 7-8 .
Brussel, 1958 . 5 F.
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VRAAGWINKEL

Blendeblomme

Wat is en « bloedrode blendeblomme > ? Een vriend van mi j, een
Westvlaming van afkomst, seders jaren in Amerika gevestigd, vraagt
mij een kunstplaat met zo'n bloem . Een bloem die ik niet ken, die
naam heb ik nog nooit gehoord, en ik vind hem ook niet in het Kruidwoordenboek van De Bo - Samyn . En zo kom ik met mijn vraag near
de lezers van Biekorf . Met dank op voorhand voor elke inlichting .
P. M.

Steden met zeven wonderen

Brugge had vroeger zijn zeven wonderen : Belfort, Waterhalle,
0 .-L .-Vrouwtoren, de Zeven Torens (in de Hoogstraat ), het Oosterlingenhuis, de Poortersloge en de Kraan . Zo stonden ze bekend in de
16 e eeuw. Doch Brugge stond niet alleen . Near het schijnt hadden ook
Leuven en Bergen in Henegouwen hun zeven wonderen . Wie weet
dear meer over?
K. N .

V etlegger

Een vetlegger is een vetweider d.i . hij die koeien en ossen vet
kweekt in een weide of bilk, om ze den to verkopen of to slachten .
Zo zegt De Bo . Wanneer en wear komt dit woord in oude bronnen
voor ? De vetlegghers worden vermeld in het Vlaemsch Setting-boecxken
van 1694 . Het woord moet echter reeds vroeger in gebruik geweest zijn .
H. V.

Kroniek van Boudewijn van Assenede

De auteurs (Vernimmen en Blootacker) van de Chronycke van Vlaenderen, in 1727-1736 to Brugge uitgegeven door Andreas Wydts, vermelden in hun Inleiding als een van hun bronnen een handschrif t
met volgende titel : « Boudewijn van Assenede, geschreven in het
jeer 1212 tot en met 1253 . En deer naer is dit werk andermael vervolgt
door Willem van Wulf sberge, schepen . » Deze kroniek heb ik tot nu
toe nergens elders geciteerd gevonden . Weet iemand nader bescheid
over auteur en kroniek ?
C. B .

Knapenoorlogen

Kinder- of knapenoorlogen schijnen een actualiteit van de Bourgondische eeuw geweest to zijn . Despars vermeldt er twee in zijn Cronijcke
van Vlaenderen (4, 51 ; 204) : een eerste to 's Gravenhage in 1469
(het gevecht werd er geleverd tussen pages van de hertog) ; een tweede
to Brugge in het beroerde jaar 1488 : knapen van 10 tot 14 jaar in
grote benden vormden er twee partijen (hertog Maximiliaan c . Leden
van Vlaenderen), zij raakten slaags op de stadsvesting en lieten er
vijf doden en talrijke gewonden .
Zijn er nog meer zulke kinderoorlogen in de 15e en 16e eeuw bekend ?
C. B.

Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge
Abonnementsprijs : 100 F.
Postrekening : 2335 .37
Drukkerij G .

BARBIALX,

Minderbroedersstraat, 20, Brugge
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VERSCHIJNT MAANDELIJKS TE BRUGGE

Hooimaand 1958

DE LEGENDS VAN DE METSELAARSKETEL
IN DE O .-L.-VROUWKERK TE BRUGGE

Geen Brugse kerk of ze heef t haar legenden . De
0 .-L.-Vrouwkerk heef t niet alleen de bekende legende van
haar monstrans, de Kat van Beversluis . Aan een eigenaardigheid in het gebouw zelf is ook een sage verbonden . Een
gebeeldhouwde steep, ingemetseld op een heel ongewone plaats,
of gezonderd, boven de derde pilaar achteraan in de noordzijde
van de middenbeuk, heef t een vertelling in het leven geroepen .
In het relief van die verloren -- en vroeger dap nog gekalkte
steep heef t men een ingemetselde pot of ketel gezien : de
eetketel van een metselaar . Karel Verschelde (i 1881 gaf
in 1877 in Rond den Heerd (blz . 115 de volgende versie
van de vertelling, zoals hij ze zelf gehoord had .
Een metselaar was aan 't werk in de kerk . Zijn wijf bracht
hem daar zijn eten. Op zekere dag was er in het ijzeren
keteltje niets anders dap « karoten-hutsepot >>, zonder vlees .
De man was woedend en ging aan 't schelden tegen zijn
wijf : Wat ! riep hij uit, is dat flu kost voor een man die
een blanke daags wint ! En in zijn woede pakte hij 't keteltje
met al wat er in was en metselde 't in de muur met truweel
en al . En nu nog, zeggen de mensen, ziet men dat potje
half uit half in de muur, de lepel en de vork steken er uit,
en onderaan zit het truweel . « En waarlijk, zo besluit Verschelde, over enige jaren nog, eer dikke lagen witsel van dit
zogezeid potje afgenomen waren, zou men allichte aan die
legende geloof gegeven hebben . >
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In dezelf de jaargang van Rond den Heerd (blz . 30) was reeds
een - literair was opgetooide - versie van de Brugse legende
medegedeeld door een zekere 0 . V. D . Zij vertoont de volgende
varianten : de man won vroeger een daghuur van twee oordjes en
zou nu drie oordjes daags gaan verdienen ; hij verwacht dap ook
betere kost in bet aarden potje das hem gebracht words door zijn
vrouw of zijn noon ; wel is er vlees in bet potje, dock hij had
er meer verwacht nu hij meer verdient ; potje en inhoud metselde
hij in de muur al uitroepend : Is das flu kost voor een kerel die
drie oord jes daags wint I Boven bet potje steken vork en lepel uit .
De eerste en oudste mededeling van de legende is, voor zover
we weten, deze van de Brugse goudsmid F . De Hondt in 1840 .
Hij vertelt ze in bet frans, met nogal was rhetorisch bijwerk ( 1) .
Zijn versie bevat echter eigen bijzonderheden . De vrouw van de
metselaar vermindert de portie vlees van dag tot dag : 't is immers
in juli, bet vlees in de kuip mindert snel en men zal eerst weer
slachten in november . Op zekere dag verscheen ze met een << karotenhutsepot >> waarin alleen twee beenderen to vinden waren . Daarop
schoot de man uit : Is das nu kost voor een man die zes deniers
daags wins I En hij metselde ketel en lepel in de muur met zijn
truweel en de twee beenderen erbij .
K . Ter Laan heeft in 1949 de legende samengevat als volgt
Pot en lepel, gemetseld in de muur . . . dicht bij bet gewelf . Aan
weerskanten er van de twee beenderen, die de vrouw aan de metselaar
bracht bij de wortels van zijn middageten . Een waarschuwing voor
alle vrouwen, die niet behoorlijk zorgen voor de maaltijd . De
metselaar plaatste ook nog zijn truffel boven de pot in de muur . >> ( 2)
De gebeeldhouwde steep is nu ontdaan van de kalklagen ( 3 ) en
vertoont duidelijk een gepolychromeerd wapenschild op welks bovenhoek een helm (van bet type steekhelm) met helmteken geplaatst is. (4 )
Het wapenschild is : van zilver, bezaaid met geklaverde kruisen
van keel, met twee vissen (baarzen) van sabel . Het draagt, op
de ereplaats, een klein schild, zijnde : van sabel (of keel), met een
(1) An,nales Societe d'Emulation 2, 1840, 88-90 . - De versie medegedeeld in Ons Volksleven 3, 1891, 38-39 is deze van F . De Hondt.
(2) Folkloristisch Woordenboek blz, 308 .
(3) Uit de vertellingen blijkt das de wapensteen in 1840 (en
tevoren) zichtbaar was en dat in 1877 het « witsel >> was weggenomen (K. Verschelde) . Heeft de pol~ychromie bij de restauratie
ca . 1900 ook een herstelling ondergaan . Dan werd het oude triforium hersteld . De steep zit juist onder het vernieuwde triforium,
blijkbaar onveranderd op de plaats die hij in de 15e eeuw boven
de bong gekregen heeft . Over de bouwgeschiedenis van dit deel
van de 0. -L. -Vrouwkerk zie : L. Devliegher, De opkomst van de
kerkelijke otische bouwkunst in W .-Vl. I 16-20 (Brugge, 1955) .
(4) De uitstekende foto die deze mededeling illustreert heb ik
to danken aan de voorkomendheid van mijn vriend Jean de Vincennes die, samen met Roland d'Ursel, moeite noch gevaar heeft
ontzien om een goede opname to verzekeren .
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keper van zilver . De vissen zijn staande, gebogen en ruggelings ;
zij zijn gekroond . Zo komen zij reeds vroeg in wapens voor .
De steekhelm is, zoals normaal in de heraldiek, gedeeltelijk gewend ; de gezichtsgleuf komt heel goed uit . Ongewoon is het helmteken bestaande uit twee vissen : een snort repliek van de baarzen
uit het wapen, zonder verdere versiering .

Foto Roland d'Ursel

De metselaarsketel in de 0 . -L . -Vrouwkerk

(Wapen van proost Richardus de Visch)

Het wapen words toegeschreven aan kanunnik Richardus de Visch,
twintigste proost van het 0 .-L .-Vrouwkapittel (1417-1447) . Deze
voerde ook de titel : heer van Kapelle (Nieuwkapelle bij Diksmuide) .
Op het einde van zijn leven kreeg hij van Rome voor hem en zijn
opvolgers belangrijke voorrechten. Zijn testament voorzag aanzienlijke fondaties in de 0 .-L .-Vrouwkerk waar hij in het hoogkoor zou
begraven zijn . ( 5)
(5) Sommige genealogieen stellen zijn begraafplaats in de St. Donaaskerk waar hij de 18e prebende bezet had . - Proost Richardus,
niet to verwarren met zijn bastaardzoon Richardus die hem in 1443
als kanunnik in St . Donaas is opgevolgd . Na legitimatie in 1502
werd deze Richardus de Visch geestelijk raadsheer bij de Grote
Raad to Mechelen en groot weldoener van de St . Donaaskerk. Hij
overleed in 1511. Zie J. Gailliard, Inscriptions funeraires . Eglise
Notre-Dame, ed . 1861, blz. 205-206 .
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Proost Richardus was een broeder (of kozijn ?) van Martinus
de Visch, de grootbaljuw van Brugge en het Vrije (t 1452), wiens
prachtige koperen grafplaat bewaard is in de St . Salvatorskerk. Op
het wapen van Martinus zijn de twee baarzen gekruist ; de helm
is zwaar versierd met een vlucht waartussen een baars staat. ( 6 )
De wapensteen in de 0 . L .-Vrouwkerk werd daar mogelijk geplaatst om een weldaad van proost Richardus to gedenken in verband met bouwwerk of versiering van de kerk .
In de sage worden de heraldieke elementen gemterpreteerd als volgt .
De helm, het zwaarste stuk met het felste relief, words algemeen
als een omgekeerde pot of ketel beschouwd .
Het wapenschild komt in al de versies voor als het truweel (trof f el)
van de metselaar.
Voor het helmteken - de twee vissen - das minder duidelijk
is, loops de interpretatie uiteen : de oudste versie (1840) ziet hier
de lepel en de beenderen (uit de hutsepot) ; de andere getuigen
uit 1 877 zien in de vissen de lepel en de vork van de metselaar.
De sage moet ouder zijn dan 1840. Daarop wijst de uitspraak
die als 't ware de spil van de vertelling is en waarin de vertoornde
man zijn loon uitdrukt in oude - in 1840 reeds verouderde -count : een blanke, drie oordjes, zes deniers (penningen of duiten) .
De blank was een count ter waarde van zes duiten ; de naam leeft
alleen nog in de spreuk : van stuivers blanken maken (slechte
zaken doen) . Het oord je was als muntnaam in de vorige eeuw nog
in gebruik en leeft heden nog in enkele samenstellingen en uitdrukkingen voort . Over de denier is hier weinig to zeggen daar we
met een vertaling in het frans to doen hebben .
De stad 's Hertogenbosch kept eveneens de legende van de
metselaar die met de hem aangebrachte eetketel niet meer tevreden
was . De <t Erwtenman >> van de St. Janskerk is er een lokale f iguur
en een merkwaardigheid voor de toeristen . Werd de man tussen
de pinakels van de noordzijde der kerk daar gebeeldhouwd als
illustratie van een legende of is de legende een interpretatie van
een onbegrepen beeldhouwwerk ? Wij laten hier liefst het woodd
aan de of ficiele zichtkaart die de geschiedenis verhaalt als volgt .
< De legende verhaalt van de Beeltenis, die voorkomt aan de noordzijde der St. Janskerk, dat deze ons voorstelt de jouwmeester der
kerk. De vrouw van deze meester bracht haar man een ketel erwtensoep als middageten . Ontevreden over die alledaagse kost voor een
man die een braspenning per dag kon verdienen, schopt hij de ketel
van 't dak naar beneden en roept uit
Is dat nu kost voor eenen man
Die daags een braspenning winnen kan.
De gebeeldhouwde figuur schopt inderdaad een ketel erwten omver .
(6) Beschreven door James Weale in Bull . Gilde de St. Thomas
et de St . Luc XIII, 1904, blz . 160 .
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De << Erwtenman > noemt hier nog een andere count : de bras
penning, een count geslagen vanaf Jan zonder Vrees (in 1409), die in
gebruik bleef tot in de 17e eeuw . In 1633 gold een braspenning
als het 16e deel van een Albertusgulden .
In Biekorf 1957, 140 werd de vraag gesteld : of deze - of een
gelijkaardige - legende nog elders voorkomt . Deze vraag blijft
open . Alsook een andere vraag : of er enig verwantschap bestaat
tussen de legende van Brugge en deze van 's Hertogenbosch ? Deze
van de Noord-Brabantse kathedraal zou ik, wegens de gebruikte
muntnaam, als de oudste durven beschouwen . Ook nog omdat de
gebeeldhouwde << Erwtenman >> veel directer zo'n vertelling inspireert .
De Brugse wapensteen kan het uitgangspunt van de sage geweest
zijn ; hij kan echter ook het aanhechtingspunt geweest zijn van een
in omloop zijnde vertelling . Wie zal uitmaken of bet de sage
van 's Hertogenbosch geweest is of een andere die de Brugse
legendenschat is komen verrijken ?
A. V.

VOLKSDEVOTIE ROND DE FIERTER VAN SINT DONAAS

Brugge 1649
Toen alles voorbereid was voor de << verfiertering >> van de
relikwieen van St . Donaas, stierf de bisschop Nikolaas de Haudion .
En zo werd beroep gedaan op de bisschop van Gent, Antonius
Triest, die vroeger (1617 .22) bisschop van Brugge geweest was .
De nieuwe rijve, een geschenk van bisschop de Quinckere (t 1639),
was nu eerst klaar gekomen .
De plechtigheid had plaats in de St . Donaaskerk op de f eestdag
van de heilige, 14 October 1649, in de tegenwoordigheid o .m . van de
abten van St . Andries en van den Eeckhoute . (De oorkonde in
vertaling bij E . De Vos, Sint Donatianus, 82-89 .)
Het ivoren kistje uit de oude rijve werd geopend, de bisschop
haalde de gebeenten er uit to voorschijn en toonde ze aan bet yolk .
Het kwam opeens tot een uitbarsting van volksdevotie, rozenkransen
en allerlei voorwerpen vlogen naar de relikwie toe, elk wilde met
iets de relikwie aanraken . Deze uiting van volksverering werd door
een tijdgenoot in zijn dagboek aangetekend als volgt
<< Ende wierden de relyquien openbaer ghetoont aen een ijder
waerover de aensienders bestonden (het aandurf den) hunne roosenhoijkens ende anders met menichte to worpen om aen de relijquien to toucheeren, ende dit causeerde een groot ghedrangh ende
rumoer.
Uit het Handschrif t (Rare Geschriften) van Jacques Inbona,
p. 57.
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PIETER-JAN RENTER
DICHTER EN KOSTSCHOOLHOUDER TE DEERLIJK
(1795-1859)
Toekomend jaar, in augustus, zal het precies honderd jaar
geleden zijn dat P . J . Renier gestorven is to Deerlijk, waar
hij leef de en werkte .
We menen hem to kennen als dichter . Hij debuteert in
verscheidene letterkundige verenigingen. Zo o .m . in 1815 bij
« de Maetschappij van Welspreekkunde, gezegd Kersouwieren,
binnen de stall Oudenaerde >> met een opstel over « de grauweldaen >> van Napoleon . Het jaar daarop sticht de energieke
Renier to Deerlijk het gezelschap « Rhetorica >>, waarvan hij
de schrijver wordt en zekere C . L. Vantomme de voorzitter .
Kort nadien reeds schrijft de kamer een wedstrijd uit . Renier
last intussen niet na van zelf aan meerdere prij svragen deel
to nemen . Vermeldenswaard is zijn deelneming aan de prijskamp in 1823 to Gent met een gedicht - het allereerste over de Slag der Gulden Sporen (Biekorf 1954, 169-174) .
In totaal won hij een veertigtal eremetalen . In 1831 verschijnen
zijn « Beginselen der Vlaemsche Spraekkunst >>, vooral ten
dienste van de leerlingen van zijn kostschool, waarover straks
meer . In 1832 publiceert hij zijn merkwaardigste werk, namelijk : « Uytgekozen verdichtselen, vry gevolgd naer het Fransch
van den heer Lafontaine >>, waarvan het jaar daarop reeds
een derde en vierde uitgave verscheen . In 1842 wordt het
bekende werk « De Kat van Beversluys > gedrukt . « Vlaemsche
Mengeldichten > zien het licht in 1843 . In 1853 kent zijn
vertaling van de fabelen van Lafontaine een negende druk,
terwijl zijn spraakkunst haar tiende uitgave bereikt .
In 1857 wordt zijn intussen vergane « Rhetorica >> heropgericht door zijn oud-leerlingen .
P. J . Renier presteerde meer dan dit alles . Hij was in en
boven alles de volksopvoeder . Jong nog, - hij was pas zestien jaar, - verloor hij zijn vader, Jan-Jozef Renier, geboortig van Heule . De moeder van Jan-Jozef was Francisca
Glorieux, wiens broer Petrus, Jans peter, to Deerlijk een
schoolhuis bezat.
Op 17 mei 1792 vraagt Jan-Jozef Renier de toelating aan
E.H . Cooreman, deken-scholaster en kanunnik van het kapittel
van St .-Salvator to Harelbeke en aan de schepenen van Deerlijk,
zich to mogen vestigen bij zijn oom Petrus Glorieux, die
er een schoolhuis had . Dit werd hem dadelijk toegestaan .
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Daar hij ziekelijk was werd hij vroeg al geholpen door zijn
zoon Pieter-Jan . Jan-Jozef stierf op 11 oktober 1811 . Pieter
Jan Renier kreeg meteen de verantwoordelijkheid over zijn
moeder-weduwe en vijf jongere kinderen, waarvan het jongste
vier j aar was . Hij toont zich zeer ondernemend en sticht er
het pensionaat P. J . Renier, dat hij in de volgende jaren tot
een hogs bloei zal weten to leiden .
In 1816 bereikt hij de leeftijd om onder de wapens to
worden geroepen . Om vrij to komen gebruikt hij daartoe het
meest probate middel, want hij huwt op 23 april 1816 met
zekere Scholastics Delhuwein . Elf kinderen sproten uit dit
huwelijk, waarvan we zeker Lodewijk-Gregorius dienen to
vermelden die debuteerde als onderwijzer to Harelbeke en
nadien opziener van de leerwerkhuizen bij het Gouvernement
to Brugge zou worden ( 1 ) • De tweeds zoon, Desideer (18181876) werd priester en geestelijk bestuurder van de kostschool
van zijn vader .
Omstreeks 1820 zien we het pensionaat gehouden in het
Oud Kasteel » in de Hoogstraat. Intussen sticht Renier
ook een meisj esaf deling in zijn kostschool. In 1836 koopt
hij enkele huizen « langs het Dammeke aan de Leegstraat >>,
die ingericht werden als het vaste pensionaat voor de j ongens .
1848 betekent ook voor Deerlijk het zeer zware krisisj aar .
Daaromtrent lezen we in de lose aantekeningen van T'heofiel
Renier, afstammeling van P. J . Renier, en later burgemeester
van Deerlijk
. . . er was geen geld, niets to verdienen . Die nog werk
kon krij gen ging voor den kost werken . De bests werklieden
hadden 4 tot 5 stuivers daags om een geheel gezin to onder. Groote
houden 't vrouwvolk 1 stuiver tot 1 plaket (16 tens)
benden leurden langs de straten, zonder bestaan, nauwelijks
eten om het leven to behouden ; men plukte toppen van loof,
wortels en rapen, pestenaken, boonen wie er kreeg, men zocht
kruiden en groenten langs de straten en in de weiden, alles
wat men bereiken kon beproef de men to eten .
P . J . Renier met het schepencollege ( 2 ) namen het besluit
het yolk to helpen en wekelijks eene koe to slachten om soep
(1)Als onderwijzer to Harelbeke publiceerde Lodewijk-Gregorius
de brochure : << Appreciation reelle et pratique de 1 Etat et de
1'Avenir de 1'Indus rie Liniere en Flandre par G . L. Renier » (Impr.
Jaspin, Courtrai, 1848) . Verder verschenen van zi,n hand : << Rapport
sur la situation des ateliers d'apprentissage etablis daps la province
de la Flandre Occidentals ) (Bruges, VVe E . J . Terlinck & fils,
1854) ; << Rapport sur la situation des ateliers d'apprentissage et de
perfectionnement de la Flandre Occidentals » (Bruxelles, M . Hayez,
1854) ; << Revue des ecoles de Belgique par le Roi le 25 sept . 1858
(Fetes du 28e anniversaire de 1 Independance Nationals) » (Bruxelles,
Em . Devroye, 1859) . Lodewijk-Gregorius, geboren in 1817, overleed
in 1868 .
(2) Het was immers in dit jaar dat P . J. Renier tot schepen
benoemd werd door Leopold I .
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de hongerlij denden . . . Van de thans nog bestaande kapel van
0 . L . Vrouw ter Ruste werd een hospitaal gemaakt . Daaruit
zijn eens zeven lijken achtereenvolgens ten kerkhof gedregen
geweest . Ik heb het zelf gezien toen ik om brood moest gaan
voor de kostschool >> .
Renier, de volkse intellektueel, die moedige pogingen deed
om zijn medeburgers een hoger beschavingspeil to geven,
moet ondanks alles aangevoeld hebben dat zij n levenswerk,
zijn kostschool, hem stilaan en bijna onmerkbaar aan het
ontglippen was .
In ditzelf de jaar, 1848, werd hij door het schepenkollege
benoemd tot beambte van de burgerlijke stand ( 3 ) .
Merkwaardig is wel volgend feit : omstreeks 1850 komen
de gebroeders Hugo en Gustaaf Verriest de leergangen volgen
bij dichter Pieter-Jan Renier . De gezusters Verriest liepen
school bij de juffrouwen Renier in het meisjespensionaat . Zo
zien we dat, bij de prij suitdeling in 1851, Hugo Verriest
een rol to spelen heeft in een Frans toneelstuk . Deze prijsuitdelingen waren in het pensionaat Renier ieder j aar een
voorname gebeurtenis . Daarover lezen we in de « Standaerd
van Vlaenderen » van 9 september 1845 in de rubriek « Prysdeelingen in onze stad en provincie
Kostschool to Deerlijk, bestierd door den heer Renier .
Dat onder zooveel betrekkingen belangryk gesticht heeft den
2lsten Aug, zijn letterkundig feest gevierd . Twee kleine
dramen, eene f ransche en eene vlaamsche, zyn de prysdeeling
voorgegaan, en zyn met veel gevoelen en tot genoegen der
talrijke vergadering vertoond .
De tentoonstelling der geschriften, teekeningen met de pen
en andere, hebben tot bewys kunnen strekken dat die takken
in de kostschool to Deerlijk met vrucht uitgeoefend worden » .
Veelal werden deze prijsuitdelingen opgeluisterd met muziekuitvoeringen van een j ong musicus uit Harelbeke : Peter
Benoit.
De kostschool zelf telde normaal een 110 tot 140 leerlingen,
waarvan een tachtigtal internen . In 1826 bereikt men het
hoogste aantal, nl . 154 . In 1837, het laatste jaar waarvan
we momenteel een prospektus in ons bezit hebben, bedroeg
dit aantal nog 81, waarvan 37 leerlingen in een « classe
superieure » en 44 in een « classe inferieure » . De herkomst
(3) Naar Theofiel Renier ons vertelt maakte P . J. Renier in zijn
nieuwe funktie veel naamverbeteringen, want, zo zegt hij, er bestonden veel lapnamen . Ter illustratie geeft hij ons een paar voorbeelden
Pitie Fernands = Pieter Deprez, opgevoed bij de broer van
zijn vader, Ferdinand Deprez ;
Detie, Pitie Cots = Desire Scherpereel, zoon van Pieter, die
de zoon was van Jacobus .
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uit Ri j sel . ( 4 )
In de onderwijshistoriek van Deerlijk wordt 1852 een
vruchtbaar en interessant j aar, want in dit j aar krij gt Renier
van de kasteelheer Vercruysse-Bracq een partij grond, bestemd
voor het bouwen van een gemeenteschool en een leerwerkhuis
voor het handweven in lijnwaad (' ) .
Een eerste leerwerkhuis, op 30 januari 1850 in voege gesteld, bracht 17 getouwen in werking . Het nieuwe leerwerkhuis
van 1852 bracht het aantal getouwen op 30 . « . . .15 weef den
lijnwaad en 15 artikelen van Roebaais . Meer dan 250 werklieden hebben in dit leerwerkhuis hunne vorming van wever
ontvangen, alien werken thans thuis . . . In 1847 hoorde men
niet meer het gerucht der getouwen, de ontmoedigde wevers
verwaarloosden het yak . Nu niet meer, en volgens een optelling gedaan in December 1853 ziet men dat 483 getouwen in
voile werking zijn in de gemeente >> (°) .
Dank zij deze aktie kon men terug werken en werd aldus
het dramatische 1848, dank zij de feller opkomende weefnijverheid, spoedig vergeten . De gemeente grog een periods
van welvaart tegemoet .
Meer en meer echter moest P . J . Renier de greep op zijn
kostschool lossen en zo zien we dat hij in 1855 het bestuur
van zijn pensionaat overlaat aan zijn zoon Alois . Het jaar
1856 bracht bet erode van bet pensionaat P . J . Renier . De
reden ? Alois vertrok naar Kortrijk om er schoolopziener to
worden en zo werd meteen de kostschool maar gesloten ( 7 ) .
Nu voor Renier de laatste resten van die zorg verdwenen
waren, kon hij zich volledig met zijn dringende gemeentezaken bezighouden . Deerlijk leerde weven . Wat eertijds de
kapel van 0 . L . Vrouw ter Rusts heette, was nu bezet met
(4) Omtrent de metodiek en onderwijsopvattingen van Renier
hebben we reeds vrij interessante maar nog steeds onvolledige aanwijzingen, die dateren van 1908 . Zijn er personen die ons inlichtingen kunnen verschaffen omtrent bestaande studies of proefschriften over Pieter-Jan Renier ?
(5) Ter illustratie halen we dhr . Leon Defraeye aan in een van
zijn talrijke lokale publikaties : (( Te dien tijd werd het lijnwaad
geweven met de hand, de schietspoel mcest al ieder kant gevangen en doorgeworpen worden met de handen . Men sloeg meestendeel de lade met twee slagen om het lijnwaad goed to sluiten . Van
toen voort bewoog men de schietspoel met koorden en een snuktap .
Deze kleine verandering was als een wonder en werd dra algemeen .
Zelfs voor het handgespin werd het fabriekgaren gereed, maar na
enige jaren weefde men znder reeden (pappen) . Men kon meer
weven en meer geld verdienen .
(6) Naar : K Rapport sur la situation des ateliers d'apprentissage
etablis Bans la province de la Flandre Occidentals » par G . L. Renier
(Bruges, 1854) .
(7) Om welke reden ? Dit ligt voor ons in het duister . Misschien
was het leerlingenaantal fel teruggelo~en zodat sluicing wenseli'k
was . Misschien stond men voor financiele moeilijkheden . Mogelijks
hadden, zowel vader als zoon, andere perspektieven .
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weefgetouwen. De weverij bloeide. Het moedige Deerlijk
gonsde als een bijenkorf. Zo zou het blijven . Het werk van
Renier was af.
In 1857 zien we hem nog aan het hoofd van 36 wevers
naar Brussel gaan waar hij, ter gelegenheid van het in
ogenschouw nemen door de Koning van de leer- en weef scholen
van Belgi~e, de weefschool van Deerlijk vertegenwoordigde .
Maar de task van Renier was gedaan . Daarvan was hij
bewust . Treurend bleef hij alleen bij zijn vrouw en zijn
dochter . Hij stierf op 29 augustus 1859 . ( 8 )
Het komende jaar brengt de herdenking van Reniers afsterven, een eeuw geleden . Hopelijk is tegen dan een uitgebreider biografie over hem klaar . Deze Westvlaamse figuur,
zo innig verbonden met het geestesleven van onze gouty, is
het overwaard.
Jabbeke .
R . HENNEMAN .
NAPOLEON TE BLANKENBERGE IN 1803

Napoleon was dan nog Bonaparte en Eerste Consul . Op zijn rein
in onze departementen bezocht hij Brugge, Oostende en Blankenberge waar hij logeerde bij de burgemeester, maire Mamet. De
dochter des huizes, Sophie Mamet, diende op aan tafel . Bonaparte
kende haar een pensioen voor het leven toe ; bet werd aan Sophie,
ook na Waterloo, voort uitbetaald .
Napoleon en zijn adjudant waren toegekomen op witte rijpaarden .
Na de ontvangst zouden zij uitzetten voor een inspectiereis door
de duinen. Maire Mamet ging mee met hen en kwam of op een
zwart boerepaard . Napoleon zei daarop : « Maire, met zo'n paard
zult ge ons niet kunnen bijhouden ! >> Doch bet tegenovergestelde
gebeurde . Het paard van de burgemeester hield bet vol, de witte
ruiterpaarden van Napoleon en zijn adjudant moesten bet opgeven .
De zoon van maire Mamet kreeg een studiebeurs voor de krijgsschool van Saint-Cyr. Hij werd majoor . Twee gouden ringen werden
door hem geschonken aan dochters van de familie . Fen van deze
ringen words nog gedragen door een afstammelinge van de Mamets,
Mevrouw Sch ., tegenwoordig gevestigd in Zeeuws-Vlaanderen, dock
van Blankenbergse ofkomst . Zij is buitengewoon f link voor haar
86 jaren en heeft deze anecdote, die tot de overleveringen van de
familie behoort, onlangs weer eens volledig verteld bij een bezoek
van mij, haar doopkind, en een van mijn vrienden.
B. L .
(8) Onze bijdrage gaat dankbaar naar dhr . Leon Defraeye, gemeenteraadslid to Deerlijk, die zich rinds jaar en dag inspant om
de kennis van mensen van eigen bodem, zoals een Pieter-Jan
Renier, een Hugo Verriest, een Rene De Clercq, bij onze bevolking
hoog to houden. Veel gegevens uit dit opstel werden ons door hem
zeer welwillend afgestaan . Waarvoor onze welgemeende dank .
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DE 600 NAAMSE RUITERS OP GROENINGEVELD
IN 1302
Tot voor betrekkelijk korte tijd werd algemeen aangenomen
dat er to Groeninge 600 Naamse ruiters aan de zijde van
de Vlamingen hebben gevochten . Men heeft zelf s op grond
hiervan in de slag van 1302 evenzeer een Waalse als een
Vlaamse overwinning willen zien . Verleden jaar stelde w . D .
in Biekorf (1957, 191) een vraag betref f ende de Naamse
vereniging « Les vrais amis de la bataille des eperons d'or
die vroeger (voor 1914 ? ) een jaarlijkse viering van 11 juli
inrichtte .
Hoe oud is de overlevering van dit Naamse aandeel in
de overwinning van 1302
De heldenmoed van de Namenaars als beslissende factor
van de zege vonden we voor het eerst vermeld in een beschrijving van de Nederlanden uit 1700. De tekst aldaar luidt
<< Les Francois y (te Kortrijk) perdirent l'an 1302 une
bataille . . . par la trop grande precipitation de Robert Comte
d'Artois, l'un des chefs de l'armee des Francois ; et par la
bravoure des Namurois . >> ( 1 )

De eigenlijke overlevering van de 600 Naamse ruiters is
niet zo oud : ze komt voor het eerst voor, als ik me niet
vergis, in 1834 in de studie van Goethals-Vercruysse en Voisin
over de Slag bij Kortrijk, waarin gezegd wordt : << . . . la veille
de la bataille it etait venu un nouveau renf ort de 600 Namurois
biers montes, envoyes par le comte Jean au secours de son
frere . . . » ( 2 )
Van zij n Kortrij kse vrienden Goethals en Voisin heef t
Conscience dan de tekst uit Lodewijk van Velthem gekregen
die hij in voetnoot heeft geplaatst onder de opgetogen beschrijving van de aankomst van de Namenaars . Hier volgt de
episode uit De Leeuw van Vlaenderen (ed . 1838 ; III 28, 43)
die de legende voor meer dan een eeuw een nagenoeg onbestreden burgerrecht zou bezorgen .
« Tegen den avond, op het ogenblik dat zy (de Vlamingen) met
hunne spaden naer de hutten gingen, rees de schreeuw Vlaenderen
den Leeuw ! op nieuw boven de muren van Kortryk, iedereen liep terug
naer de verschansing om to zien wat er to doers was . Zoodra zy hunne
oogen buiten de legerplaets gewend hadden, antwoordden zy met luider
en blyder kreten op den roep der Kortrykers . - Zes honderd ruiters

(1) Les Deuces des Pais-Bas, ed . Fr. Foppens, Bruxelles 1700,
blz . 239.
(2) La Bataille de Courtrai ou des Eperons d'Or in : Messager
des Sciences et des Arts II, 1834, blz . 317-371 ; op blz . 342 de
tekst waarvan sprake .
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gansch met yzer bekleed render, tusschen bruisschend gejuich, binnen
de legerplaets . Dit gevaerte kwam van Namen en was door Graef Jan,
broeder van Robrecht van Bethune, naer Vlaenderen gezonden . Door
de toekomst dezer hulp, werd de vreugde der Vlamingen nog heviger,
want ruitery ontbrak hun grootelyks . Niettegenstaende zy wel wisten
dat de manner van Namen hen niet verstonden, riepen zy hun allerlei
welkomsgroeten toe, en brachten hun wyn in overvloed . De vreemde
krygers, die groote vriendschap ziende, voelden zich innerlijk tot wederliefde gedwongen, en zwoeren dat zy hun bloed voor zulke goede
lieden wilder vergieten. >
Conscience mat de ruiterbende zelfs aangroeien tot 1100 man en beschrijft met welgevallen de opmars naar de strijd . « De bende was slechts
yzer en stael, niets antlers kon men zien dan de oogen der ruiters, welke
voor de gaten van den helm stonden, en de voeten der peerden die
order uit hun yzeren deksel kwamen . Large en breede zweerden
lager over de schouderplaet van hunne harnassen, en wapperende
vederbossen dreven op den wind, achter hunnen rug .

De episode van de Namenaars werd algemeen en zonder
voorbehoud opgenomen in de vaderlandse geschiedschrijving
men leest ze bij Warnkonig, Kervyn, Moke, Juste, Borgnet,
Nameche, David, Sevens, Van Kalken, Pirenne, Willaert .
In 1876 schreef o .a . Borgnet, in zijn uitgave van het Cartulaire
de la commune de Na,mur dat « het Naamse bloed meer dan
eens de Vlaamse vlakte roodgeverf d heeft >> .
Waarom zouden de historici a priori ook aan de waarde
van dit gegeven uit Lodewij k van Velthem getwij f eld hebben ?
De romantische interpretatie bleef algemeen aanvaard . . . tot
in 1902 een eerste ernstige twijfel opkwam .
In dat jaar -- de 600e verjaring van de Sporenslag
zocht Dr . V . Fris naar gegevens over de Naamse ruiterschare
in de Brugse stadsrekeningen van 1302, maar vergeefs . In
zijn studie zegt hij terloops, en voorzichtig, als stond hij op
onvast terrein : « dat de aanvoerders van die Namenaars wel
huurlingen uit Duitsland kunnen geweest zijn .
Prof . Ganshof besloot in 1937, na een critisch onderzoek,
dat die 600 Namenaars Maas- en Rijnlanders geweest zijn .
De hele historie is niets dan een vrome legende die we
de romantische geschiedschrijvers ten taste mogen leggen .
Deze stetting van Ganshof werd door Blokmans (19411) en
Verbruggen (1952) overgenomen . De legende is echter daarmede nog niet uit de weg geruimd en zal nog large tij d als
geschiedenis doorgaan .
Later we dan toch even nagaan of werkelijk alles gezegd
is . En of er geen historische argumenten overblij ven die
pleiten voor het (voort) bestaan van deze « vrome legende » .
Maar eerst een woordje over Graaf Jan van Namen en
waarom hij in 1302 hulp zond .
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van Dampierre's (tweede) huwelijk met Isabella van Luxemburg . Maar in hat noorden van ons land bezat hij ook belangrijk goad ; wie Vlaanderen bedreigde, bedreigde dus meteen
's graven bezit en rr oest deze wel tussenkomen in de Vlaamse
poiitiek .
Bij hat begin van 1302 had Filips de Schone bijna heel
Vlaanderen in zijn macht . Sinds Gewijde van Dampierre met
twee van zijn zoons al meer dan een jaar in Frankrijk gevangen gehouden warden, bleven alleen Jan van Namen en
zijn j ongere broer Gewijde over om de Vlamingen in hun
weerstand to steunen .
Luisteren we even naar Lodewijk van Velthem in zijn
Spiegel Historiaal : zijn getuigenis is kostbaar . Over de slag
brengt hij ons een uitvoerig, levendig en betrouwbaar relaas
zijn gegevens komen immers overeen met de Brugse stadsrekeningen .
Al had de Graaf eraan gedacht, zelf op to trekken, zegt
hij, toch is hat er niet van gekomen ; ( 3 ) maar hij zond
600 man om zijn broer bij to staan
So senile her Jan van Namen liede
Sinen broeders to hulpen dan
Met platen wel .vi . (hondert) man . . . >>

(4)

Het waren dus zwaar uitgeruste krij gslieden ( 5 ), zeshonderd .
Maar hier komt de vraag op : waarom ward later van « liede
ruiters >> gemaakt ? Er blijken in zijn geheel weinig ruiters
gestreden to hebben in de Vlaamse rangen . Dus zullen al de
door de Graaf van Namen gezonden « liede > niet, zoals
de romantische overlevering hat zou willen, ruiters geweest
zijn . Antlers zou de kroniek er toch over gesproken hebben .
Wat echter meer is : Velthem zegt evenmin dat hat
Namenaars >> waren . En terecht : hat moat ons bij nadere
beschouwing toch ook wel verwonderen dat een zo dun bevolkt
graafschap als Namen toen was, 600 gegoede mannen zou
(3) Volgens de vindingrijke Rijselnaar d'Oudegherst (Las Chroniques et Annales de Flandres, Anvers, Plantin 1571, blz . 227vo-230vo)
was hij er wel : « . . . le conte Jean de Namur aver son frere Guy . . .
marcere,nt jusques alentour Courtray » ; en hield er een lange
rede : << harangue du Conte lean de Namur pour encourages les
Flamens >>, - die deze in vuur en vlam zette . . .
(4) Lodewijk van Velthem, Spiegel Historiaal, uit . Commission
Royale d'Histoire, Brussel 1931, door H . Van der Linden, T . II,
boek IV, hoofdstuk XXVIII, blz . 308, verze,n 1944-46.
(5) J . Balon, L'organisation militaire das Namurois au XVe Siecle,
in : Annales de la Societe archeologique de Namur, T . XL, 1932,
blz . 42 : << 1'equipement das cavaliers etait plutot extravagant : das
eperons demesures, das souliers de far a longue poulaine en derision
de Dieu et de sainte eglise >>, constate un contemporain, de longs
pourpoints en cuir rembourre, haubert et cuirasse re,nforcee de
plaques de far, denommees << plattes
n o 743, 1345) .
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hebben kunnen opbrengen : want alleen rijken konden voor
paard en uitrusting instaan .
Als we dan toch eens aanvaardden dat er Naamse ruiters
onder die hulptroepen waren ? Maar hoe komt het dan, dat
die doodgezwegen worden in de Brugse stadsrekeningen ?
Geen enkele ridder uit het Naamse wordt vermeld, terwijl er
wel vernoemd staan uit naburige graafschappen en zelfs uit
den vreemde : Rijnlanders all graaf Everaart van Catzenellenbogen en sire Hendrik van Montabaur, beide in dienst van
de graaf van Namen in 1302.
Verder vinden we ook geen enkele Namenaar onder de
ridders die Jan I in de jaren na de slag bij Kortrijk beloond
heeft voor diensten, die hem waarschijnlijk in de FransVlaamse strijd bewezen waren . Wel kregen heren all Roelof
van Reifferscheidt, Willem van Cuyck, Willem van Petersheim, Daniel van Bilzen en Jan van Dollendorf renten
toegekend .
Het was trouwens niet de eerste keer dat vreemde troepen
Jan I dienden : toen de Fransen in 1297 Vlaanderen binnengevallen waren, voerde Graaf Jan bevel over Duitse en
Vlaamse ridders die door Gewijde betaald werden .
Evenmin vinden we een Namenaar in een lij st van ridders
uit het einde der 13e eeuw, waarin de sommen staan opgetekend die uitgekeerd werden aan « les chevaliers Jehan de
Namur >> .
Op 31 maart 1307 gaf Jan I to Male een schuldbekentenis
van 65 .000 pond « a plusuers personnel dou roiaume d'Alemaingne et de alleurs, pour l'ocquoison dou service que les
dites personnel nous fisent et au pail de Flandres en tans
de wiers . . . >>
Dat ook vroegertij ds aangenomen werd dat deze hulptroepen
uit vreemden bestonden, bewijst de tekst uit 1561 van onze
Vlaamse annalist Jacob de Meyere : « . . . Guido Namurcaeus
. . . Brugas venit cum manu aliquanta Germanorum . . . >> ( 6 )
Een laatste argument tegen de romantische traditie is, dat
deze heirtocht van Namenaars, all ze plaats gehad had, toch
ten minste in de plaatselijke bronnen vermeld zou staan . Maar
nogmaals : niets is hierover in de Naamse kronieken to
vinden . . .
Deze bevindingen schijnen dus afdoende to bewijzen dat de
«traditie >> van de 600 Naamse ruiters op niets antlers berust
dan op een fantaisistische interpretatie van Lodewijk van
Velthem's gegeven . De 600 « liede >> door Velthem vermeld
waren huurlingen, bezoldigd door de graaf van Namen en
(6) Annales Flandriae ed . 1561, f . 92. (Vertaling : Guido van
Namen kwam naar Brugge met een troep Duitsers .)

207 -herkomstig vooral uit de Rijnstreek, Beneden-Mass, Limburg
en Brabant . ( 7 )
Wat het vraagstuk van de verzwonden << Ware Vrienden
van de Guldensporenslag > to Namen betreft, hat heeft er
alle schijn van, dat daze vereniging een korte opbloei gekend
heeft in de tweede helft van de vorige eeuw . Plaatselijke
bevoegdheden konden ons echter niet verder inlichten .
Binche.

J.

HINNEMAN .

KINDERBEZWERINGEN

Als de kinderen op hat punt strap een waagstuk uit to halen,
bijvoorbeeld over een brede gracht springen en riskeren van << zompe >>
to zijn, over een tuin springen en vrezen to haperen, dap staan ze
eerst strain, blazen hun kaken bol, slaan ze plat met de palm van
de hand en vooraleer ze aanzetten roepen ze
Aventeure, aventeire ;
'en appal of 'en peire .
Om een slek uit haar huffs to doen komen, zingen ze
vader en moeder komt uit,
of 'k sla u steendood .
Als een kind van een speelmakker jets krijgt waaraan hat veal
belang hecht, treks hat een haar uit zijn hoofd, blaast er op, smijt
het over de schouder en zegt : << Duveltje, blijf in d'helle strap >> .
Dat wil zeggen das geen teruggave words gedaan tenzij de schenker
hat haar teruggevonden heeft .
Leiestreek .
G . P. B .
ZANTEK00RN
--- Amen, zei de pastoor van Grammen'
die geen haar 'n heeft 'n moat hem niet kammen .
Een peerd en een hond - manken voor een stront .
Het vrouwvolk das tot de confrerie behoort en in de processie
beelden van heiligen draagt, das zijn << beeldemeisens >> .
De hulzen waarin hat loofzaad zit zijn loo fpaalden.
Heeft een kind een boterham vast, zegt de grote : «
bloedt >> . De kleine moat antwoorden : << de snee is goad
Leiestreek.

je hand
>> .

G. P. B.

(7) Onze mededeling is hoofdzakelijk gesteund op de belangrijke
studie door Conservator Dr . Jean Bovesse gepubliceerd in Namurcum, Chronique de la Societe archeologique de Namur, XIX, 1942,
blz . 1-11 : « 600 Namurois a la bataille des Eperons d'Or ? » Met
uitvoerige bronnenopgave tar zake . Met toelating van de auteur
mocht ik hat stuk vri -- en op sommige punten aanvullend bewerken : waarvoor dank.
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TOVERIJ IN HET BRUGSE NOORDEN
DUITSE SCHAPERS TE DUDZELE
Te Dudzele had burgemeester Notterdam, mijn overgrootvader
langs moeders zijde, twee hoeven met op elk daarvan een kudde
schapen. Hij had verscheidene Duitse schapers in dienst die er
iedere zaterdagavond op uit trokken . Waarheen ze gingen wist
niemand. Maar hoe ze wegtrokken heeft men toch eens tussen
donkeren en klaren kunnen afspieden . Grote witte geiten kwamen
de schapers afhalen aan de balie van het hof . 7o hoog waren deze
geiten dat de schapers op de balie moesten klimmen om ze to
kunnen bestijgen . Eens dat ze erop zaten trokken man en geit
er vliegensvlug vandoor . Het was de schapers streng verboden om
to kijken. Ben had het toch gedaan, maar dan maakte zijn reuzegeit rechtsomkeert en zij wierp haar berijder peer vlak bij de balie .

EEN TOVERES TE DUDZELE
Te Dudzele fangs de steenweg naar Westkapelle, ter hoogte van
de hof stede Stapelvoorde, woonde destijds (1880 .90) een toveres
met name D (anneels) . Fens op een avond had men een steep
dwars door haar zolderruitje naar binnen gesmeten zodat de scherven
rinkelend neervielen en men de steep over de zolder hoorde rollen .
Maar toen men 's anderendaags voorbijkwam was het venster weer
geheel, zonder dat ook maar iets aan de stopverf was veranderd .
Ben boer moest iedere dag met zijn koeien voorbij dit huffs .
Eens had hij ruzie met de vrouw en van dan of kreeg hij zijn
koeien er niet meer voorbij, hoe hij ook sloeg en riep . Ten lange
leste moest hij een omweg zoeken .
Deze toveres was bedreven in het laten afdraaien van wielen
wanneer een boerekar of een wagen voorbijkwam, en zij toevallig
zip had in toveren . Maar de ergste toer die zij uithaalde was wel
toen eens een boeresjees voorbijkwam met yolk dat terugkeerde van
een doop . Men had wat gedronken en was half ingedommeld toen
plots de stekker, die anders ieder putje of kromming van buiten
kende, aan het steigeren sloeg, zodat de sjees bijna in de gracht
liep. Van het eerste verschot bekomen stelde men vast dat de
dopeling verdwenen was . Men vond hem, gelukkig gaaf en gezond,
terug in het huffs van de toveres . Want hier was het dat dit
wonderlijk geval zich voordeed. Deze vrouw was in het bezit van
het boek der zwarte kunst, waarin alles in het Duits stond opgetekend . Bij haar dood lies de pastoor het boek wegnemen .
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TOVERIJ TE LISSEWEGE
Te Lissewege bestond er eertijds nogal was toverij . De meeste
verhalen slaan terug op bet einde van de vorige eeuw . Tussen bet
dorp en Zuienkerke-statie woonde de weduwe B . die de f aam had
eerder goedgunstig to zijn . Zij deed eens een wiel van een zandkar
afdraaien om een j ongen zand to bezorgen . De voerman had de
jongen vlakaf een emmertje zand geweigerd .
Peternella Cosyn stond een graadje hoger in de toverkunst . Zij
woonde Tangs het vaartje en kende allerhande toverspreuken . Haar
bekendste en machtigste spreuk was : << Bioka en kie hen Cosyn >> .
Eens das zij deze spreuk had uitgebracht kon zij van alles doen,
en zelf s plagen veroorzaken .
Maar een zwijgzame oude man uit de << garre >> Tangs de Dudzelesteenweg was iedereen in het toveren de bass . Hij bezat de zwarte
boeken die niemand mocht inzien . Hij keek steeds grimmig en
de akeligste dingen werden van hem verteld . Bij hem werd de
oorzaak gezocht van een rattenplaag . Vlak bij het vaartje stond
een pomp die hij eens had betoverd . Toen men wilde water
pompen kwamen er ganse zwermen ratten uit . Toen deze tovenaar
overleden was drong de pastoor bet huffs binnen en nam de boeken
mede om ze to verbranden .
L . DENDOOVEN .

MODELWERKHUIS TE OEKENE
1847 .1887
De gemeente Oekene had ook erg to lijden in de << ongelukkige
jaren veertig >>. Crisis in de lijnwaadnijverheid en daarmee samengaande ziekten (typhus en pokken) en mislukking van de aardappelen graanoogst .
In 1847 werden 97 overlijdens ingeschreven tegen 28 geboorten.
De ziekte heerste alom . Op 23 januari 1848 werd op de predikstoel
een mis of gekondigd ter ere van de H . Rochus << patroon tegen
vuyle besmettelyke ziekten . . . De parochianen worden versoght godvrughtiglyk to bidden om door de voorspraeke van desen heyligen,
dien geesel Gods van ons of to keeren, die zooveele menschen naer
bet graf sleeps en zooveele menagieen in de armoede brenght .
Het gemeentebestuur besloot, in zitting van 19 april 1849, een
modelwerkhuis voor aerme jongens > op to richten, en das
<< wegens den nood door de heerschende typhus van voor twee
jaeren geleden . . . De weefschool heeft voor oogmerk goede wevers
to vormen . . . Er worden zes weef getouwen geplaetst . . . >> Een maand
later (24 mei) werd besloten << eene spindschool voor behoeftige
kinderen van beyde geslachten op to rigten . >> Dit nieuws werd in
de Standaerd van Vlaenderen van 26 mei medegedeeld als volgt
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Eerie leerwerkschool voor de fabricatie der lynwaden volgens
de baste methoden zal opgerigt worden to Ouckene . Eerie som van
600 F zal op de uitgaven van den Staat worden gebragt voor de
onkosten van dit werkhuis >>.
Dit werkhuis wend ingericht in een pear oude gebouwen toebehorend aan hat Bureel van Weldadigheid (alsdan sectie A 181
tot 184) . Heden zijn hat de gebouwen van hat Ouderlingengesticht
(Klooster) .
Op hat programme van de school stonden ook enkele lesuren
besteed aan lezen, schrijven en rekenen. Daze lessen warden gegeven
door de onderwijzer van de gemeentelijke school, meester Pieter
Nuyttens ; hij wend opgevolgd door meester Edmond D'Hertoghe.
Het weefonderricht werd gegeven en geleid door een meesterknecht. Eerst was hat een zekere Jan Vermeulen, die einde 1861
ontslag gaf en op 1 januari 1862, bij besluit van de Gouverneur,
benoemd werd aan hat modelwerkhuis to Ruddervoorde .
De laatste « weefmeester » was Bruno Tanghe, zoon van de vel d
wachter Ignaas Tanghe . Na de ophef f ing van de school is hij
verhuisd near Dadizele, wear hij een hof stedeke is gaan gebruiken.
De toestand van de school words als volgt beschreven in een
verslag van de « Commissie van Nijverheids- en Beroepsonderwijs
van hat jaar 1879 . (Rapport de 1'etat de 1'enseignement industrial
et professionnel en Belgique . Brussel 1879, p . 88-89) .
Ouckene : ecole creee le 19 mai 1847 .
Le metier du tissage das etoffes unies et a marches est bien enseigne
et les apprentis, a leur sortie 'de l'atelier, sons tres recherches par les
f abricants de la localite. La Commission se dispose a faire monter das
metiers Jacquart, afin de completes l'enseignement .
Genres : toiler, serviettes, coutils .
Nombre das apprentis en 1877 : onze. Salaire : 0,83 fr.
Eleves sachant lire, ecrire et calculer : 1 .
Eleves sachant lire et ecrire : 2.
Eleves sachant lire seulement : 1.
Illettres : 6 .
Nombre d'ouvriers depuis la f ondation : 123 .
Ferme en 1877.
De wavers van Oekene leverden hun afgewerkte stukken bij de
fabrikanten van Roeselare, o .a, bij Edward Rodenbach, Mergaert,
Vangheluwe-Lenoir ; later bij de firma's Delbeke, De Brouckere,
Wyckhuyse en andere meer.
Door hat invoeren van de stoommachine en hat mechanische
weefgetouw is de handweverij en hat thuisweven aan hat kwijnen
gegaan. De school heef t hear bestaan nog gerokken tot in 1887 .
Het gebouw werd in 1890 of gestaan aan hat bestuur van hat
ouderlingengesticht.
Wevelgem.

F . MESSIAEN .
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EEN LIEDJE UIT FRANS-VLAANDEREN
1840
DWAZE TRESIA MET HAAR KIEKENS
Het volgende liedje heb ik tijdens een tocht door FransVlaanderen gekregen op 6 j uni 1 .1 . van een werkman in
Volkerinkhove (bij Watten) ; hij haalde het uit een bak met
boeken en gedrukte liedbladen . De 21 strof en zij n door een
vaardige hand geschreven in twee kolommen op een dubbel
blad patriapapier . Het b lad . al vroeg vierdubbel geplooid,
is in de vouwen zeer versleten .
De tekst wordt hier letterlijk medegedeeld . Alleen een paar
verschrijvingen werden verbeterd, o .m . spotter i .p .v . spoeten
(str . 5 v . 2) . Men lette op de vormen als gall, getald, d'aelven
voor geld, geteld, delven ; tries voor kiekens ; pander voor
pander ; gout' voor gauw . Str . 7 v . 3 : om pits al in d e steers
to staen (putter in d'eerde staen) heeft een klank die men
Diet meer vergeet .
Het liedje is interessant Diet alleen als taaldocument, dock
ook om zijn inhoud .
Dwaze Tresia uit Volkerinkhove gaat naar de markt van
Bollezele met drie kiekens ; zij wil er drie francs (60 sons)
voor hebben . Koopmans bieden haar de helft. In de handel
met een treffelijke boerin verzint zij een aanbod van 50 sons
en komt met haar overeen voor 45 sons, de kiekens thuis
to leveren . Na de toeslag daagt een koper op die haar feitelijk
50 sons biedt en zij laat hem de drie kiekens . Doch verkocht
is verkocht en de boerin
en de boer !
eisen de levering
van de troop . Het slot wordt boertig. Dwaze Trees (Myte-trey)
komt of met een broedhen in plaats van de kiekens . De
maat is vol . De boer eist en krijgt de 50 sons, de marktprijs
van de drie kiekens die de zijne warm . En Tresia is haar
kiekens en haar geld kwijt .
De vertelling illustreert de volksgeest in zake marktgebruiken
oudtijds : onnette marktzeden werden Diet geduld, zij werden
in de gazet gezeyd » en zelf s in een liedje bezongen om
voor Jan en alleman to dienen tot « exempel » en « vermaen >> .
Werd dit liedje ooit op een vliegend blad gedrukt ? of in
een plaatselijke almanak uitgegeven ? Dit valt Dog to onderzoeken . Evenals de vraag of Modestus Truant van Volkerinkhove de dichter van het liedje is . Het behoort hem toe,
en heel het onderschrift schijnt er op to wijzen dat Modestus
Truant meer is dan een louter afschrijver van het liedje .
D. V.
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NIEUW LIEDEKEN
1
7
Nu is by van my gegaen,
Men hoort flu vale nieuwigheyd
tot Volckerinckhove bedreven,
ik blyve hier altyd wyken,
t'gon wird in de gazet gezeyd,
om pits al in de steeps to staen,
ten komdt meer niemandt kyken .
ik hebt hier ook geschreven,
1k zou van graemschap schier als kwaed
van eene dochter wel oplet,
die weent al by de cabret,
myn aens gaen daelven in de straet.
ziet haer verstand is nu gepland
De bourin zey : « wel zotte trey,
en door loopt geheel ons Vlaenderland .
brings die voor my alle dry may .
8
2
Op eenen wonsdag nugten ras
En brengze morgen als gy wilt,
is zy geheel snal geloopen
uw gald zal zyn gegeven . >
Zy was daer made rustgesteld .
tot zy to Bollezeele was
om aens to gaen verkoopen.
Hoort wat zy heef t bedreven .
De marschans kwaemen in t'gemeen
Een marschan die dat heeft gezien
by kwam haer vyf tig sons to bien .
die kiekens kogten groot en kleyn
vraegden met vleyd aen daze meyd
Trey zeyde ras op t'zalve pas
tond my uwe tries met minzaemheyd > . dat hun acord geslooten was .
3
9
Zy dada den panger open ras,
Zy is met den marschan gegaen
al om de aens to draegen,
zy kwaemen aen haer to vragen
hoe vale dat den prys van was.
zy waeren in den kort gedaen,
trey was daer van ontslaegen,
Zy zeyde hun met behaegen
drie francs en niet ears doubel min > .
zy heef t haer vyf tig sons ontf aen
Maer hoort hoe dat hat is vergaen,
De marschans zeyden : « gy zottin,
als de bourin verstaet den zip
bien u trand sons et seur le cous > .
hoe dat zy daer gekuld kwaem zyn.
Daens zeyden koeke lorrelous .
4
10
Zy zyn al lagchen voort gegaen,
Wanneer zy zag dat myte-trey
de aens niet en kwaem bringen,
zy kwam nog altyd wachten
tot dat de mart geheel was gedaen
zy spoedig aen haeren man zey
met vela droeve gedagten .
zyn dat gaen schaemel dingen,
Maer ziet eene deugdzaeme bourhin
ik kochte aen tresia voor waer
die zag die aens naer haeren zip
dry aens die wel to passe waer,
en vraegde ras op t'zalve pas
en dat schoon held heeft ons gesteld
hoe vale dat den prys van was.
en my een schooners toer gespeld,
5
Zy zeyde in t'begin van de mart
de marschans kwaemen spotters,
zy booden my trand cous voor al
maer t'was al om to sotten
en zy bieden my nu voor waer
veertig sons voor alle gaer,
k'litse aen dien haer voor tiene meer,
dat is vyf tig op eenen keen .
6
Hy en heeftze niet acoordeert,
maer wilt gy my die koopen,
geeft zoo veele als dezen haer,
ik zal gout' met uw loopen .
Vyf-en veirtig sons was die som
dat dien heere hood al om
en heeft zyn gald al gereed getald
maer ten heef t my nog niet gekwald .

11
Den prys was vyf en vertig sons,
zy moetse zelve zappers
en heef tse terstond voort verkogt
al om vijf sons to winners,
wat zegt gy nu van zoo een tour.
Hoort myn vrouwe, zey den hour,
wt' zyn in nood met droogen brood
en zy is an de schuld van groot .
12
Hij zond den dienaer naer hat hugs
om tresia to gaen alien
en zey zegt haer met kleyn gedrus
dat zy al zonder f aeen,
ear dat de tonne ondergaet,
my komd to spreken finder daed
en de dry aens aen zyne vrouw
moat mededraegen ras en gout' .
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13
Hy is terstond naer t'huys gegaen
om haer dat to verkonden
en zey : ik hen hier in den naem
van d'heer coolos gezonden .
Gy moet eer de zonne ondergaet
hem tugs gaen spreken inderdaed
en de dry aens aen zyne vrouw
moet merle draegen ras en gout' .
14

18
Den hour die spraek aen zyne vrouw
doetse corst de boet betaelen,
voor zoo eene zaeke gouty,
geef t maer straeks zonder f aelen
vyftig sons zonder bescheet .
Ziet trey op haere tanden beet
en z'heeft het gaeld al gouty getald .
Denkt eens hoe dat zy was ontstald .

Als tresia deze woorden hoort
zy spraek geheel verslaegen
ik zal flu de bourin
haer aens thugs gaen draegen .
En zy had cog een nude kloek
die broede al in een klevnen hoek
en z'is gegaen met droef getraen
en re kloek in haer schort gegaen.

19
Zy is met de kloek voort gegaen
altyd al murmureeren .
Dochters, ziet hoe gy zyt verraen
die wilt bourennen leeren .
Zy is haer gall en kiekens kwyd,
haer bent brekt byna van spydt .
Dochters, voor goed ziet wat gy doet
als gy kiekens verkoepen moet.

15
De kloek had nog twee kleene kies,
zy heeftze ook merle gedraegen
tot zy by de bourenne kwaem
die spoedig aen haer kwaem vraegen
of zy haer kies flu merle broct
die gy flu tweemaal heeft verkogt.
Zy zeyde ras op zelve pas
als dat bet eenen loogen was .

20
Voor t'lest dochters in t'gemeen
houd u van zulke zaeken,
of gy zult, zoo wel groot als kleyn,
ook in den strop geraeken .
Ik brenge dit exempel met'
zoo wel ter lande als ter stev,
schoon bet voortaen my niet komt aengaen,
maer bet client u voor een vermaen .

lb

21

Wie heefter uw dat hier vertald,
gy zultse gaen aenschouwen,
zv waeren gebruyd in den schodt
d'oude kloek vol van benouwen
die riep pestaedia kloek klnek kloek
en bruvd haer kiekens in den hoek .
Al in den vloer, zeyde den boer
gy spell ons een ardigen toer .
17
De bourin die spraek aen trey
dat zyn wel schoone trekken,
gy brengt die oude kloeke met',
is 't om met my to gekken .
Doetse maer daeper in u schort
en maekt bet hier maer geheel kort,
gaet uyt myn hugs, gy zyt conf uys
ende maekt bier geen gedrus .

Den dicbter van dit gestig lied
heeft zyne naem vergeten,
t'is een jongman zonder verdried,
ider een mag bet weeten .
fly leeft ook lustig naer den zwier
en drinkt ook gerne een pinten bier
en dicht een lied al7oo gv ziet
als by maer drinken kan voor niet.
Eynde van lit lied.

Modestus Truant. 1840.
Dit Liedeken behoort toe aen Modestus Truant, woonnagtig tot Volckerinckhove .
Dezen 5 f ebruarius een •duyst acht hondert veirtig .
Den dieter van lit lied
en heeft noeyt geen verdriet .
Mutus dedit nomen cocis .
Eynde van lit al .

214
DE « ZEVEN WONDEREN >> VAN BRUGGE . . .
EN DIE VAN BERGEN EN LEUVEN
In Biekorf van juni (blz . 192) words gevraagd was de zeven
wonderen van Bergen waren . Na lang vergeefs gezocht to hebben,
vond ik de gewenste tekst in de << Annales du Cercle Archeologique
de Mons >, T. X. (1872), blz . 575, waar Leopold Devillers de
volgende << bouts-rimes >> bespreekt die hij in een jammer genoeg
niet verder omschreven << oud boek >> gevonden had
Les sept jo yaux d e Mons

La Trouille (1) et la houille (2),
La fontaine qui bien mouille (3),
Sainte-Waudru (4) et le Catiau (5),
Le mesiau (6), les enfans Fresnau (7)
Se sons les sept biaux joyau.x
De la sainte quesinerie (variance : de la finne quesinerie) (8)
Een woordje uitleg bij dit rijmpje .
(1) De << Trouille > is een riviertje das rond Bergen loops en
vroeger gedeeltelijk bevaarbaar was .
(2) Bergen was vroeger bekend om zijn steenkool : het ligt tussen
het bekken van het << Centre > en das van het Westen (<< le
Couchant > de Nlons) .
(3) De niet geidentificeerde << fontaine >> stond op de Grote
Marks, schuin tegenover de Rue d'Havre .
(4) Since Waudru is de gotische Collegiaalkerk waar Matthieu
de Layens aan meegewerkt heeft (begonnen 1450, heraldische brandvensters 1510, meesterlijke haut-relief s van Jacques du Broeucq,
circa 1535) .
(5) Het << Catiau >> of << Chateau >> des Comtes, op de zelfde
heuvel waarop ook het Belfort staat, werd honderd jaar geleden
gesloopt . Er blijven nog muren van over en resten van gebouwen
uit de 11e-13e eeuw. Hier hebben vele graven van Vlaanderen en
Henegouwen verbleven, onder andere Boudewijn IX, die in 1204
Keizer van Konstantinopel werd . De kapel van het kasteel werd
in 1051 gebouwd door Gravin Richildis van Henegouwen en toegewijd aan Sint Calixtus ; er zijn ook ondergrondse gangen dichtbij,
van rond 1170 .
(6) Het << mesiau > is de Vleeshalle, die later << Grande
Boucherie > genoemd werd .
(7) De << enfans Fresnau >> zouden zeven reusachtige bomen
geweest zijn, misschien wel essen, in de voorstad Nimy .
(8) Wat nu het oude woord «quesinerie >> betref t, Dr A . Louant,
conservator van bet staats- en stadsarchief to Bergen, heef t er een
studie over gemaakt in zijn merkwaardige uitgave van bet << Livre
des Ballades > van twee burgers uit Bergen uit de 16e eeuw,
Jehan en Charles Bocquet (Academie royale de Belgique, Classe
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des Lettres, Collection des Anciens Auteurs Belges, textes et etudes .
nouvelle serie, n° 4, Bruxelles 1954, blz . 96-97) .
<< Quaisin >> was in de XVP eeuw de bijnaam die aan de Bergenaars gegeven werd . Het woord kan zeer moeilijk op een bevredigende
wijze uitgelegd worden, maar kan naar het schijnt in betrekking
staan met het vlaamse << keizer >> : het was de gewoonte to Bergen
bij een mastklimming een houten beeldje das de Keizer voorstelde
(we zijn ten tijde van de Rederijkers in de 16e eeuw !) van de
top van de mast to doen afhalen : deze gewoonte zou in verband
gestaan hebben met de grote << keizersgezindheid > van de Bergenaars,
die trouwens blijkt uit alle besproken balladen, die fel anti-frans
gekleurd zijn .
Terloops spreekt L . Devillers ook over de << zeven > stadspoorten in de oude vestingswallen to Brussel en van de zeven
wonderen van Leuven, zonder die echter to noemen ; ik herinner
er me maar twee meer van : bet altaar buiten de kerk : Sins Michiels,
en de klok buiten de toren : Sins Jacobs ; de eerste de beste oude
Leuvenaar zal ze u echter vol f ierheid alle zeven opnoemen .
J . HINNEMAN.

Binche .

Hier volgt flu het nieuws ontvangen uit Leuven, in antwoord op
dezelfde vraag in Biekorf blz . 192 .
De zeven wonderen van Leuven zijn
1 . De toren zonder nagels : Ste Geertruitoren, met zijn bekende
spits uit hardsteen . Gebouwd door de dwergen, zegt de legende .
2 . De kink buiten de toren : St-Jakobstoren ; op de flank van
de naald hangs een kink (seders 1478) .
3 . De Dijle vloeit naar de borre : als de grote spui gesloten is,
vloeit de Dijle stroomopwaarts naar de kleine spui (Halfstraat) .
4 . De mensen gaan onder de wortels der bomen : op de Graefpoort (Tervuurse poort) groeiden bomen (nu veranderd en verdwenen) .
5 . De levenden gaan onder de doden : boven de St . Michielspoort
(Holestraat, flu Tiense straat) stond een kapel met grafsteden
(nu veranderd en verdwenen) .
6. Den autaar buiten de kerk : St. Michielskerk, naar de barokgevel in vorm van een barokaltaar.
7 . De toren lager dan de kerk : bij het oude Karmelietessenklooster in de Wezenstraat (opgeheven in 1783) stond een sacristie
met een kleine getimmerde toren die lager was dan het dak van
de kerk.
De kom van Leuven roemt op << zeven heuvelen >> : Kraaienbergen, Kesselbergen, Schoorberg, Zwanenberg, Roeselberg, Keiberg
en 's Hertogenwijngaard .
En West-Vlaanderen ook heeft, dunks mij, << zeven bergen >>!?
L.

VERRIEST .

Leuven.
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FEN « REMPLA~ANT >> IN HET FRANSE LEGER,
TEN TIJDE VAN DE SUCCESSIE-ooRLoc

(1744.1748)

Gedurende de zogenaamde Successie-oorlog en de bezetting van
onze gewesten door de Franse troepen, werden onze instellingen niet
gewij zigd . Ook werden de ambtenaren in hun functie behouden .
Enkel werden nieuwe belastingen geheven, opeisingen gedaan voor
bet bevoorraden van de troepen en werden rekruten voor bet leper
opgeroepen. Pro rata van de bevolking moest ieder parochie of
heerlijkheid een of meer rekruten leveren .
In juni 1744 trokken de Franse troepen de grens van Vlaanderen
over en behaalden de ene overwinnig na de andere . Het fort van
Knokke in Veurne-Ambacht Meld de aanval enkel twee dagen uit .
Veurne kon drie dagen weerstand bieden, leper Meld bet drie-entwintig dagen uit .
Uit de beraadslagingen van de schepenbank der beerlijkheid van
Berkel, in de ammanie van Pervijze, opgetekend in bet « Resolutiebouck >>, kunnen we het verloop van de bezetting aldaar nagaan .
Op 30 mei 1744 werd op een buitengewone vergadering van de
schepenbank vastgesteld, dat bet gerucht de ronde doer << dat de
trouppen van sijne christelijckste majesteyt van Vranckeryck waeden
onder weghe ende op de been om to commen doen exercietie militaire >>, en dat de << heere regent commissaris generael ende ordinateur
van bet leger van de selve christelickste majesteyt onder het commandement van zijne hoogheyt den marechal grave van Saxen in
Flanderen >> de eis gesteld had, bevoorrading voor bet Franse leger
to bekomen in verscheidene parochies en heerlijkheden van VeurneAmbacht . Nauwkeurig worden in het Resolutiebouck van Berkel
alle leveringen van hoof en haver - met de data - genoteerd,
alsook welke landbouwers die leveringen zullen doen, en de vervoermiddelen die ze daartoe gebruikten .
Bij de aanvang van 1747 moest Berkel, zoals al de bezette
parochies en heerlijkheden, voor rekruten zorgen ten behoeve van
het Franse leper. Al de jongelingen van Berkel moesten geldelijk
tussenkomen, om een soldaat of beter . . . 7/8e van een soldaat to
leveren . Het zogenaamde << Vrije van Rijsel >> of bet Vrije van
St Pieters van Rijsel, een kleine heerlijkheid, die afhing van het
St Pieterskapittel van Rijsel, en waarvan een deel onder Berkel lag,
moest in de onkosten tussenkomen voor 1 /8 e soldaat.
De wet van Berkel roept dan ook alle jongelingen van de beerlijkheid op, om op bet wethuis de som aan to duiden die ze willen
storten als aandeel in bet betalen van een plaatsvervanger of retnplarant. Ben tweede maal moeten ze zich aanbieden, om hun
ouderdom en bun geboorteplaats aan to duiden . Achttien jongelingen hebben zich aangemeld .
De eerste Berkelnaar, Joannes Bourgoignie, zoon van Jacob,
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alhoewel geboren op Berkel, wend ontslagen van geldelijke tussenkomst. Dit omdat hij to Pervij ze woont, en aldaar voor militianen
moet betalen. Omstandig words dit vermeld : << vermits hij sijne
costen wekelicx ten huijse van sijnen vader is haelende alsoock sijne
schoone kleederen en lijnwaet, nemaer hier (nam . in Berkel) alleenelick rode werckdaegen vernachtende en coopende sijne halve tafelcosten >> . Onlangs overleed de laatste afstammelinge van de oude
boerenf amilie Borgonie, die eeuwen lang het grote ~erkelhof to
Pervijze bebouwde en bewoonde .
Eigenaardig is das van de overige 17 jongelingen er enkel 4 in
Berkel geboren waxen .
Op het wethuis words flu met de 17 jongelingen overeengekomen
das ze de nodige som tegen Lichtmis zullen verzamelen . Twee
inwoners van de heerlijkheid, Frans Buylaert en Frans de Meyer,
nemen op zich een « plaatsvervanger >> to zoeken, dit miss ze hen
56 << croonstucken > leveren . In geval ze er niet in slagen een
soldaat to vinden, words hen die som teruggeschonken .
In feite werd een remplacant gevonden, een BruggePng, de
genaamde Joris Tavernier, zoon van Joris . In de harden van vader
Tavernier moest een som van 8 pond groot Vlaams betaald worden .
Burgemeester betaalt dan ook « ten comptoire deser gref fie >> 8 gouden ducaten, twee blamijsen en een Spaanse stuiver .
Over onze soldaat staat aangetekend das hij erode 1 747 een
conge > krijgt . . . en was to lang wegblijft . Een brief words gestuurd
naar de wet van Berkel . Daaruit blijkt das alsdan Tavernier 19 jaar
oud was, 5 voet en 2 duim groot was, das hij soldaat was in het
eerste bataljon van de militie van Parijs, alsdan aangevoerd door
luitenant-kolonel de Latillage en kommandant Bertoucelle . Zijn
conge mocht maar 12 dagen duren, en - men toonde zijn goede
wil - hij mocht nog enkele dagen wegblijven . Dan moest hij zijn
regiment vervoegen, das op dit ogenblik to Dowaai legerde . Moest
hij to lang wegblijven, dan zou hij door de << marechausse > ofgehaald
worden .
In oktober 1748 eindigde de Successie-oorlog . Wellicht is onze
Tavernier dan terug naar huffs vertrokken !
Staatsarchief Brugge . Chatellenie de Fumes, serie administrative, nr 537 .
J. D . C .

VOGELZANG

De gele gruns schuifelt : « Gee f mij 't geld van mijn bier
De wiewaal roept : << Boer trek je kiel aan >> .
De grauwe gruns zit geern op eerdetulken en fluit : << Rulke,

>> .

rul ke,

'k zit o p mijnen tulke >> .

Leiestreek .

G . P . B.
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DE KERKEN VAN BRUGGE
Jean de Vincennes had reeds heel was publicaties o.m . over
sociaal werk en caritatieve ervaring in de grootsteden op zijn naam,
toen hij WestVlaanderen op zijn weg ontmoette en zich door
landschap en steden van onze gouty lies veroveren . Lies heroveren,
zo zou ik liever zeggen. Want eigenlijk komt hij tot een Vlaanderen
terug das hij voor het eerst gedurende oorlogsjaren als Yzerjongen
bachten de kupe >> had leren kennen . Zijn overgave is totaal :
dit belijdt hij, met de ijver van een bekeerling, in een lent van
geschriften . Een drang om het innemende « gelaat >> van de streek
met haar mensen en dingen to tekenen .
Veurne en de oude Duinenabdij hadden de primeur gekregen
van de verdienstelijke, mooi geillustreerde beschrijvingen van de
auteur (Biekorf 1956, 90 ; 1957, 157) . Nu heeft ,Brugge de overhand genomen : een nieuw, keurig ingekleed boek brengt voor elke
Brugse kerk een vlot lezende en verantwoorde beschrijving van
gebouw en kunstschatten . Elk hoofdstuk geillustreerd met oorspronkelijke en kunstvolle platen . Een goed en sympathiek gidsboek,
tegelijk een klein prentenboek, das een zakelijke en tegelijk dichterlijke visie op Bruga sacra in ruime kring zal uitstralen. De Gidsenbond van Brugge heeft bet werk in zijn uitgaven opgenomen . Een
nederlandse uitgave is ter perse .
A. v ,
JEAN DE VINCENNES. Eglises de Bruges . Formaat 13 X 18 ;
160 bladzijden tektst en 75 foto's buiten tekst door Roland d'Ursel .
Prijs 50 F : in de boekhandel of door overschrijving van het bedrag op
postrekening nr 4114.23 van Gidsen'bond-Brugge . Zelfde prijs voor de
aangekondigde nederlandse uitgave .

DE BRUGSE « STEENSTRAAT >> IN BEELD
Onder de toren van de Kathedraal kan men nu - tot halfoogst
een merkwaardige tentoonstelling bezoeken . In een stemmige zaal
is een verzameling van documenten over bet oude beeld van straat
en huizen (en mensen !) bijeengebracht, beperkt tot de « Steenstraat >>, die wijkmatig ook de Zuidzandstraat en bet Simon Stevinplein omvat : bet gebied van de Gebuurtekring die steeds door zijn
initiatieven weet uit to munten . Deze verleende ditmaal zijn volle
steun aan bet initiatief van de Brugse kunstenaar en folklorist,
Guillaume Michiels, een beste kenner van bet oude stadsbeeld van
Brugge en hartstochtelijk verzamelaar van Brugse iconografie . Wat
de inrichter daar uit allerlei collecties over zijn onderwerp heeft weten
samen to brengen is een verrassing . Men leers er o.m . welke documentaire waarde een nederige zichtkaart (postkaart) krijgt na 25 en
50 jaar . Op zo'n kaart uit ca. 1910 - er ligt nog geen tramspoor
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in de straat ! - ziet men reeds het gazettekotje bij St . Salvators,
das (op zijn wielen) met bet straatbeeld vergroeid is en van
Emerence, over Valentine, tot en met Flavie zijn niet to onderschatten rol in bet geestesleven van Brugge vervuld heeft .
De catalogue bij deze gelegenheid samengesteld mag beschouwd
worden ale een eerste deel van een welkome iconografie van Brugge .
Een verzorgde uitgave, goed gedocumenteerd en geillustreerd, en met
verantwoorde commentaar. Aan alle verzamelaars van « Brugensia
ten zeerste aanbevolen .
A V.
GUILLAUME MICHIELS . Historische schets en iconogra f ie van de
Steep- en Zuidzandstraat en het Simon Stevinplein . In-8, 86 blz .,
21 buitentekstplaten. Prijs : 120 F . (Te bestellen door overschrijving
op postrekening n r 3394.78 van Florent Machiels, Brugge) .

RIJSELSE EN IEPERSE EDELSMEEDKUNST

Na de tentoonstellingen to Brugge (1950) en Kortrijk (1953)
kreeg ook leper zijn beurt . In bet Merghelynck-Museum waren,
van 22 juni tot 15 juli, een honderdtal stukken kerkelijke edelsmeedkunst samengebracht. Een gelegenheid om bet werk to bestuderen van de edelsmeden die leveranciers in bet oude bisdom
leper geweest zijn.
In de keurige catalogue van deze tentoonstelling worden de
44 Rijselse nummers ingeleid en bescbreven door A. DESCHREVEL,
de 45 leperse nummers door C . DENORME : namen die borg staan
voor nauwkeurig archeologisch onderzoek .
- Tentoonstelling van Rijselse en leperse kerkelijke edelsmeedkunst .
Catalogue. In-8, 64 Hz . met 16 buitentekstplaten (waarvan 11 met de
stempelplaten van de leperse zilversmeden) . Prijs : 30 F (Te bestellen
door overschrijving op postrekening nI 5548 .55 van De Vrienden van
het Merghelynck-Museum, Wijnzakstraat, Brugge) .
BLOEITIJD VAN DE HONDEKAR

Rond 1905 werd de kordewagen stilaan vervangen door de
hondekar . . . Toen bet eerste hondegetrek to Doomkerke (Ruiselede)
zijn intrede deed, werd aldaar ook een nieuw leven gescbapen .
Handel en nijverheid werden er uitgebreid en 't was een genoegen
om bij de drie vermaardste wagenmakers : Charles Dhuyvetter,
No Coene en Bruinen Neyrinck to boren zagen en schaven om
hondekarren to maken. Het smeedwerk werd gedaan door Leo de
smid, vader van Gustaaf Martens, de nog huidige smid van
Doomkerke.
D'e neringdoeners en handelaars, zoals poeldeniers, viggen- en
kalverkoopmans, vervoerden bun dieren naar Brugge, Roeselare en
Deinze . Ook de markten van Tielt en Aalter waren to dien tijde
sterk en bet was geen zeldzaamheid er 70 a 80 hondekarren to zien
van kleine boeren die met bun voortbrengselen naar de marks
kwamen.
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Doomkerke bezat toen reeds een << taxidienst >> . Waar het er
van of kon, lies men zich per hondekar naar de statie voeren, en
ook wel eens naar de kermis in een naburig dorp .
Borren Ooteghem was bekend om zijn regelmatige uitstappen
met de hondekar. In de zomer reed hij iedere zondag naar een
van de omliggende gemeenten naar de balpij p-schieting, waar hij
als of roeper en spelregelaar dienst deed . Hij voerde ook schutters
mee tegen de prijs van enige pinten bier .
Eens waren ze met gevieren naar Hertsberge gereden en nadat
ze goed hun eerste prijs begoten hadden, kwamen ze terug fangs
de Drie Koningen rond en hielden er stil om verder hun overwinning
to vieren . Het duurde echter wat to fang voor het gespan en de
honden trokken er alleen van onder . In voile vlucht en met blij
geblaf kwam het getrek door Doomkerke-dorp gezoefd, en 't was
slechts twee uur later dat de schutters, goed bedronken, to voet,
hun balpijp op de schouder, aangeland kwamen . << Mijn ma'neke,
zei Braet, nen hond es 'n slimme beeste ! Ie weet wanneer dat
't tijd es om naar huffs to gaan .
Uit een bij drage Vervoermiddelen to Doamkerke door KAREL
verschenen in « Ons Doomkerke >>, III, nr 3, juL 1958 .

LAMONT,

VUERSTENE EEN TENTS

Uit de vaktaal van het oude borduurwerk
Mn!. vuerstene = een veurst (vorst) aanleggen op de nok van
een leien dak, ook dekken met holle pannen, werd door Gailliard
in zijn Glossarium op de Brugse Inventaris opgenomen . Zijn commentaar beperkte hij tot de tekst uit de stadsrekening 1390-91 die
een uitgave vermeldt voor het dekken van de Halle : bet contract
met meester Ghiselbrecht de Crane bepaalde dat hij, naast de
levering van schalien en schalienagelen, gehouden was << de vorseide
halle to veurstene met lode . . . >>
De Inventaris bevat echter nog andere teksten met vuerstene
die - men weet niet hoe - aan de overigens nooit falende Gailliard
ontsnapt zijn . Vanzelfsprekend zijn deze teksten niet onder bet
oog van Verdam gekomen die zich praktisch op bet Glossarium
van Gailliard verliet.
De rekening over 1340.41 (Inv . 3 147) bevat een uitgave
gedaan aan << Claise den Kersghietere, van witten, van bleauwen,
van roden safe daer of dat ghemaect waren die vuersten van der
tenten . iij lb. xij s . > Deze stedelijke tenten, waarvan de nok versierd was met de stadskleuren, werden opgeslagen bij bet kasteel
van Male toen de magistraat er graaf Lodewijk van Nevers ging
begroeten.
Voor de beruchte Calisreyse (veldtocht tegen Kales) werd, zoals
men weet, geen geld gespaard. De uitgaven o .m. voor de tenten
van de Brugse militie waren zeer belangrijk : zij worden << bour-
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gondisch >> . De rekening over 1436 bevat talrijke posten betref fende
versiering door << borduerwerkers >> uitgevoerd aan de tenten.
<< Pintcheelen >> en << scilden van wapenen >> werden geplaatst op
de tenten << ende an de vuersten van den vorseiden tenten >> .
In een reeks betalingen gedaan aan de borduurwerker Jacob Andries
en zijn medewerker Joris Cornuaille, komt de volgende post voor
waarin ditmaal << vuerstene > als werkwoord verschijnt . << Item, van
vj tenten, ende een stal to vuerstene buten ende binnen vanden sticke
vi s, gr . > (Inv . 5 119) . Het woord lezen we nogmaals in de uitgave
gedaan voor de grote altaartent
<< Item, ghegheven Janne Glas, den borduerwerkere, vander grooter
thence to vuerstene buten ende binnen, ende tportael ende aleye
vander zelver tense, een crucifix met ij beilden, ende een beilde
van onzer vrauwen, staende jnde zelve tense ; voor al iij lb . gr .
(Inv. 5 120) .
Dit << veursten buiten en binnen > van een tent wend tot nu toe,
als vakterm van de borduurwerker, in onze middelnederlandse glossaria niet opgetekend .
Het werk betreft tenten, die vierkant of rechthoekig van vorm
waren ; vuerstene words in de rekening niet gezegd van paviljoenen,
die een spitse en ronde constructie vertoonden .
De << borduerwerker > voert dus, naast fijner naaldwerk aan
figuren in de altaartent van 1436, ook nog eigenlijk << boordwerk >>
uit : het vuerstene schijnt wel to wijzen op het boorden of afzetten
van de vorst (nok) en van de hoeken van de tent bij middel van
kleurige belegsels, boordsels of galons . Dit vakwoord verdient in
elk geval, met nadere beschrijving en illustratie, opgenomen to
worden in een archeologisch glossarium das, voor onze taal, er ook
eens moet komen.
A. V .
VETLEGGER

Op de vraag gesteld in vorig nummer, blz . 192 .
Dit woord, in de betekenis vetweider (= hij die koeien en ossen
vet kweekt in een weide of bilk, om ze dan to verkopen of to
slachten) is inderdaad veel ouder dan 1694 . Het komt reeds voor
een eeuw vroeger, in het Dagboek van Augustijn van Hernighem,
de Ieperse koornmeter en kroniekschrijver. In Augustus
1590 handelt
hij over de grote droogte die in Vlaanderen heerste en schrijft
<< op desen tyt soo waeren de vette beesten, emmers die men
hiet vette beesten, das die niet en golden op 6 lb . parisis das zy
magher ghecoost hadden, zoo latter apparentie was vande vetlegghers
veele to verliesen duet bet drooghe jaer ende sommere, maer ghemeene rauwe coelt wel >>. (Dagboek, autograaf in de Stadsbibliotheek
to Kortrijk, VI 168) .
Het woord zal oak wel in oorkonden en kronieken (P . Heyndrycx ?) van Veurne en Veurne-Ambacht voorkomen ?
E . N.
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MEMLINC VERVLUCHTIGD

Memlinc heeft zijn wereldberoemde schatkamer in bet St . Janshospitaal verlaten en een onderkomen gekregen in de monumentale,
prachtig gerestaureerde Ziekenzaal . Hij is er Memlinc niet meer .
Men kan nauwelijks geloven das de sublieme prentkunst van deze
Vlaamse meester zo weinig bestand is tegen ruimte . Zijn Ursulaschrijn en zijn panelen zijn geboren voor de geborgenheid van een
kapel, voor bet licht en de intieme atmosf eer van een laatgotische
huiskamer. In bet verticalisme van de Ziekenzaal is hij een ontheemde geworden, oude kennissen herkennen hem niet meer, nieuwe
bezoekers missen de verhoopte, onvergetelijke ontmoeting . Voorlopig althans . De verplaatsing is immers een experiment. Iedereen
ziet das de nieuwe opstelling, museologisch bekeken, averechts en
onmodern is . Men moet niet verder gaan dan bet Groeningemuseum
om to leren welke de ideate huizing is die Vlaamse meesters verlangen . En de C.0.0 . beschikt gelukkig over de nodige middelen
om haar Memlinc, in beste voorwaarden van bewaring en belichting,
zijn enige bekoring terug to schenken .
A. V.
VEEL HANDEN MAKEN LICHT WERK

Bij bet spreekwoord uit 1596 (bij Pater ]an David) aangebaald
in Biekorf 1958, 44 .
Daar luidt bet : << Veel handen maecken licht werck, maer tis
de duvet inde schotel >> .
Heden ten dage zegt men bij ons nog : Veel handen maken licht
werk, maar 't is den duvet in 't pateel >> . Of ook nog wet : << maar
't is den duvet aan tafel >>.
De betekenis is duidelijk genoeg . Men zal bet zeggen b.v . als
't verlof is heeft men hulp van alle slag van gelegenheidshelpers
(op bet hof), maar de keerzijde van de medalie is das men ze ook
in de kost heeft . Men moet bet bezeuren aan tafel.
A . B. Stavele .
HOPPETEELT TE AARTRIJKE

In verband met « Hoppe in bet Houtland > (Biekorf hiervoor
blz . 171-174) kan ik voor Aartrijke nog de volgende bezonderheid
melden .
In de << ommeloper >> opgemaakt in 1696 (Rijksarchief Brugge,
Vrye, Reg. nO 15176) words in bet I e begin art . 28 een stuk land
vermeld, gebruikt door Sebastiaen Menue groot 1 lijn 5 roeden
beplant met hoppe >> . Dezelfde Sebastiaen Menue gebruikt verder
nog een << hoppehof >> vermeld in bet III e begin art. 11 en waarvan
we in art. 21 van bet zelfde begin zien das bet 2 lijnen 60 roeden
groot is .
Andere landerijen met hop beplant zijn in gezegde ommeloper
niet to vinden .
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Die Sebastiaen Menue was volgens dezelfde ommeloper art. 1
van Ie begin de gebruiker en uitbater van de << brauwerije en
herberghe Ste Amandt >> . Deze was gelegen op een strook land
groot 1 lijn aan de noordwesthoek van bet kerkhof .
Al deze percelen lagen in de dorpskom .
Latere en vroegere gegevens voor Aartrijke zijn mij niet bekend .
J. POLLET.

Vlamertinge .

ZIJDERUPSENTEELT IN DE VLAANDERS . 1852

Nog in 1852 werd de teelt van zijderupsen door de regering
bevorderd . Het volgende bericht uit de << Standaerd van Vlaenderen >>
van 13 november 1852 is een kleine aanvulling op hetgeen vroeger
over zijdeteelt in Biekorf (1957, 325 en 281) werd medegedeeld .
<< De persoonen die begeren deel to nemen aen de kostelooze uitdeeling der moerbezien-plantsoenen welke in de toekomende lente
zal gedaen warden, zyn verzocht er de aenvraeg van to doen aen
den beer Gouverneur hunner provintie, of aen bet Ministerie van
Binnenlandse taken, de hoeveelheid plantsoenen doende kennen,
welke zy begeeren to ontvangen en de plaets waer zy wenschen das
men ze zendt .
De personen welke van gedacht zyn bet toekomende jaer zydewormen to kweeken, worden insgelyks verzocht de hoeveelheid eieren
to doen kennen welke zy wenschen to ontvangen . >>
J . D . D.
SPREEKWOORDEN

In de Dialogi familiares (eerste uitgave 1657 to Antwerpen)
van P. Antonius van Torte lees ik o .m . de volgende berijmde
spreekwoorden
l . 't Is licht to geven goeden raet,
daer ick lyde, en ghy voor 't bedde staet .
2.

't Is quaet oude vossen to vanghen
sy sien de stricken van verre hanghen .

3 . Als u ghebuermans buys brands,
dan is u ongheluck voor de hands .
4 . Des Conincks hands
is soo lanck als syn lands .
5.

Uyt den droncken mont
court des herten gront .

6. Die den krij gh niet en siet,
meynt Batmen daer met witte-broods schiet .
Pater van Torre is een tijdgenoot van Jacob Cats . Zijn berijmingen
schijnen echter oorspronkelijk werk to zijn, zij hebben niet de dreun
van bet vets van Cats .
C. B.
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VRAAGWINKEL
Familienawn Van der Poest
Is deze familienaam nog ergens in onze Vlaamse gewesten bekend ?
in bovenstaande vorm of als Van den Poest ?
Poest betekent koestal, ossenstal en komt nog in de 16e eeuw voor
bij Damhoudere, De Dene en Kiliaan . Poester = koeier is nog in sommige streken van West-Vlaanderen in gebruik . Waar echter ?
Ook opgave van de familienaam uit geschreven bronnen zou welkom zijn.
W . D.

Vogels oplaten in de kerk
Dit gebruik heeft bestaan in Frankrijk : bij gelegenheid van de
wij ding van de koning werden vogelen opgelaten in de kathedraal .
De nering van de vogelaars to Parijs had als last - om bet bedrijf
to mogen uitoefenen - een bepaald aantal levende vogels to leveren
om in de Notre-Dame opgelaten to worden, telkens als de koning
en de koningin bij plechtige omstandigheden naar die kerk kwamen .
Is dit gebruik ook bij ons ergens bekend geweest ? en bij welke
gelegenheid ?
V. S .

Loon van de wi jnsteker
De Bo vermeldt nog de wijntapper -- alias wijnsteker - met de
betekenis : Een die voor ambacht doer van in de herenhuizen de wijn
van het stuk to gaan aftappen op flessen . Dit ambacht werd dikwijls
uitgeoefend door een kuiper . Men was kuiper en wijntapper samen.
En ik heb nog gehoord dat de tapper voor zijn werk vergoed werd
met het vat : hij kreeg het ledige stuk voor zijn werk . Weet iemand
daar meer over?
G. L .

Luismarkt to Antwerpen . 1580
In zijn dagboek noteerde Jacob de Heere, kanunnik van de
St. Donaaskerk to Brugge, een uitgave van 6 grote gedaan op
29 juni 1580 « upde luysmart pro breviario >> . Hij verbleef aisdan to
Antwerpen. Gaat bet hier over de aankoop van een oud brevier
op een prondelmarkt, een rommelmarkt, een marche aux puces ? Of is
Luismarkt een plaatsnaam van bet oude Antwerpen ? Dank op voorhand voor elke inlichting .
C. B .

Garen in pleisterwerk
In de rekening over 1549 van het Sioenklooster to Kortrijk lees ik
< noch 14 pond eynckel gaerne om de weeghe (wand) merle to
plackene . . . > Is het gebruik van garen in de pleister nog elders
bekend ?
E. N.

Redactie en Beheer : A . VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge
Postrekening : 2335 .37
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1VIIJN HERE VAN LELIDAM
DE HELD VAN DE VRESELIJKE V90ENSDAG TE BRUGGE
1437

Een keerpunt in de welvaart van Brugge ligt in de eerste
bestuursjaren van de eerste Habsburgse prins die, door zijn
huwelijk met Maria van Bourgondie, met onze dynastie verbonden werd : Maximiliaan van Oostenrijk . Als regent (momboor) van zijn minderjarige zoon beleefde hij to Brugge de
onvergetelijke vernedering van een gevangenschap in Cranenburg . Dit zou hij, na bet vergelijk, de oproerige stad betaald
zetten op lange termijn. Na 1488 verleren de Habsburgse
prinsen de weg naar bet Brugse Prinsenbof . Grote heren en
vreemde kooplieden wijken uit . De stad begins to teren op
haar verleden . Een eeuw later zal zij stof leveren voor de
hartbrekende Lamentatie van Zeger van Male .
Met de eigenlijke Bourgondische prinsen had Brugge minder
botsingen gekend dan andere Nederlandse gemeenten . Men
denke aan Dinant, Luik en Gent . Karel de Stoute is de stad
niet ongenegen geweest, hij lies er in 1467 bet perron van
Luik als trofee op bet Beursplein oprichten en vierde er bet
volgende jaar zijn derde huwelijk . De omgang met zijn vader,
Filips de Goede, was echter niet ongestoord geweest . De stad,
waar Filips in 1430 de Gulden Vliesorde had gesticht, beleefde
enkele jaren later, op 22 mei 1437 « de vreeselike woensdagh
in de synxchenweke >> . Een tragische dag, met bittere nasleep
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van straf en boete, die misschien ten dele uitlegt waarom
Brugge in de volgende jaren weinig lust heef t gehad our zijn
kop tegen de hertogen uit to werken .
Het toneel van die vreeselijke woensdag was de Boeveriepoort en de straat tussen St . Juliaanshospitaal en de Vrijdagmarkt . Sedert de tocht tegen Kales - de beroerde Kalisreyse
- waren de gemoederen in de stall zeer opgewonden . Men
voelde dat de hertog er op uit was de macht van de grote
onwillige gemeenten to breken . Met wantrouwen volgde men
zijn bewegingen . En zie ! Daar verschijnt hij voor de Boeveriepoort, komend over St. Michiels, aan het hoofd van zijn
troepen . Met een deel ervan wenst hij door de stall to trekken .
Niets dan een doortocht, op zijn weg naar Holland . De overheid, ook de geestelijkheid, gaat hem tegemoet en herinnert
hem aan zijn belofte dat hij geen Picardiers in de stall zou
meebrengen . En die gevreesde en verf oeide Picardische boogschutters staan voor de poort. Binnen de poort zijn de ambachten en neringen opgesteld voor de begroeting << ten
zuverlicxten ende onghewapent >> . De hertog dringt ten slotte
met een bende in de stall. Picardiers beginners to schieten
en roepen : tuez tout, vile gaignee ! De gemeente loopt to
wapen . Achter de rug van de hertog gaat de poort toe, hij
wordt van zijn leger afgesneden . Hij zelf, enkele ridders en de
troep boogschutters worden door de toegelopen Brugse militie
omringd, er vallen Picardiers, de hertog zelf weet to ontkomen ( 1 ) • Een ridder ligt dodelijk getrof f en op de Vrij dagmarkt .
De flood van deze ridder, de edele Jean de Villers, heer
van l'Isle-Adam, inspireerde het lied Van mijn here van
Lelidam, een van onze mooiste historieliederen uit de Bourgondische eeuw .
HET LIED VAN MIJN HERE VAN LELIDAM

De tekst van flit lied, reeds bekend aan Van Meteren, komt
voor in het gedrukte Antwerps Liedboek van 1544 . Uit het
enige bekende exemplaar, bewaard in de bibliotheek van
Wolfenbuttel, werd het overgenomen in de uitgaven van
Uhland (1845), von Fallersleben (1855), De Baecker (1855),
Van Vloten (1864), Van de Graft (1904) en Koepp (1930) .
De beste commentaar op flit lied werd gegeven door
Dr. C . C . Van de Graft ; toch is de uitleg onvolledig en sours
foutief daar de uitgeefster onvoldoende met de geschiedenis
(1) Kroniek van Jan van Dixmude (ell . J . J . De Smet) in Corpus
Chron . III 76 .
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o .m . in de uitleg op str . 4 waar SintAndries beschouwd wordt
als een gehucht anderhaif uur ten Z .O . van Axel, en str . 5
waar Sinte Magdaleene gehouden wordt voor een gehucht
gelegen een klein uur ten zuiden van Biervliet ( 2 ) •
Belangrijke vragen betreffende lit lied werden tot nu toe
ontweken, namelijk : waar, wanneer en door wie werd lit
lied gedicht ?
De auteur is iemand die met Brugge bekend is : hij citeert
de plaatsnamen Sint-Andries, de Magdaleene endVrijag,
markt, noemt de St . Donaaskerk als begrafeniskerk van
Lelidam . Geen woord echter over de Boeveriepoort, die zo'n
belangrijke plaats in deze episode van de Brugse geschiedenis
inneemt . De benaming << Brugghelingen >> in str . 12 en 16
last ook veronderstellen dat de auteur zeH iemand van buiten
Brugge is .
Het gedicht is blijkbaar niet geschreven in de passie van
het ogenblik . Er is een zekere tijd verstreken tussen de
gebeurtenis en de redactie van het lied . Hoeveel tijd ? Als
terminus a quo van redactie kan, op grond van de slotstrofe,
11 mei 1438 aangegeven worden . Op deze datum werdLlim
dam uit het St Janshospitaal naar de St . Donaaskerk overgebracht .
Sommige bijzonderheden wijzen echter op een grotere
afstand . Vooral de dichterlijke constructie van het lied. De
figuur van Lelidam is sterk geIdealiseerd . Feitelijk was hij
een houwdegen die zonder skrupel van de ene F'ranse partij
naar de andere overliep ( 3 ) . In het lied wordt hij geexalteerd
als de moedige ridder, met zuiver geweten en zuiver inzicht .
Zo wordt hij getekend, opzettelijk, om onrechtstreeks de verraderlijke en gewetenloze handeiwijze van de hertog aan to
klagen . Lelidam valt als slachtoffer van de arglist die de
hertog tegen Brugge, << die edel stele reyne >>, wil uithalen .
Deze verhouding Lelidam-hertog is de spil van het lied .
En die spanning wordt uitgedrukt in een levendige dialoog .
Eigenaardig is nu het feit dat deze samenspraak in geen van
onze Vlaamse kronieken voorkomt . Tot nu toe zag men in het
lied zelf de enige bron van de tegenspraak van Lelidam . Waar
de dialoog echter wel en uitvoerig voorkomt is de Kroniek
van Holland . Hier volgt de tekst ter vergelijking met het lied .
(2) C . C . van de Graft, Middelnederlandsche Historieliederen 78-84
(Utrecht 1904) . - J . Koepp, Untersuchungen uber das Antwerpener
Liederbuch 151-152 (Antwerpen 1930) wijdde geen nader historisch
onderzoek aan het lied .
(3) Over zijn levensloop, zie Bijlage .
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EEN SCHOON LIEDEKEN
Van mijn here van Lelidam
1
Het was op eenen dijsendach
Al in de sinxendaghen,
Dat grave Philips van Vlaenderlant
Op Hollant wilde varen .

6
Doen sprat mijn heere van Lelidam ;
maker?
• Heere wat wilt ghi
Daer gaet so menich f risch edelman
Te Brugghe al op die straten . >

2
Hollant dat en meende hi niet,
Het was Brugghe die edel stele reyne.
Mijn heeren blijft mi alle gader hi
Ende ghi ruyters groot ende cleyne >> .

7

• Och edel heere van Lelidam
Hoe coemt ghi flu dus blonde ?
Doen ghi Parijs drie werven wont,
Ghi en defies niet so noode . >>

3
Doen si hi der stele quamen
Een mijle buyten der vesten,
Die Mechelaers trocken besiden of
Si en wilder op Brugghe niet vechten.

8
Doen ick Parijs drie werven wan,
Dat dede ick in vroomen strife ;
Mer ghi wilt die edel stadt van Brugghe
Winner met verraderije .

4
Mer doer si quamen by sinte Andries
Al in die velden groene
Mijn heeren blijft mi alle gader hi,
Ghi ruyters stout ende coene.

9
Doen si binnen die poorte quamen
Processie quam hem to ghemoete,
Dat cruyse spranc in vier quartieren
Al voor des princen voeten .

5
Si ontwonden banieren ende standaert
Al voor sinte Magdaleene
Elck man si vier manner waert,
Dit is Hollant fiat ick meene >> .

10

•

Och edel heere van Vlaenderlant
Hebt dock Gode voor ooghen,
Dat ghi Brugghe wilt paelgieren
God en salts niet ghedooghen .

1 dijsendach : 22 mei 1437 was feitelijk een woensdag - op Hollant varen : een
strafexpeditie tegen Holland ondernemen - 2 Brugghe die edel stele : de dichter,
zo hij geen inwoner van Brugge is, toont in elk geval een grote verering voor deze
stall ; vgl . 8e str - mijn heeren : Filips heeft van het begin of een slecht geweten
en twijfelt aan de trouw van zijn onderdanen -- 3 hi der stele quamen : uit de
richting van Roeselare - die Mechelaers : een troep Mechelse wapenknechten, zij
trokken zich terug op het kasteel van Male - 4 sinte Andries : parochie gelegen
buiten de Smedenpoort van Brugge ; de nabijgelegen Boeveriepoort gaf uit op
St . Michiels - 5 ontwonden banieren : teken van de aanval op de stall --- standaert
de hertog zal aan de aanval deelnemen - since Magdaleene : de leprozerij buiten de
Smedenpoort (St . Baafs) - 6 frisch edelman : sterk en moedig - 7 Parijs drie
werven wont : spottend vraagt Filips hoe bet komt fiat hij, die Parijs driemaal heeft
ingenomen, nu zo vreesachtig is -- 8 verraderije : felle aanklacht van Lelidam tegen
de hertog - 9 processie quam : « Ende deden vergaderen alle die geestelichede
vander stat ordinerende een scone processie om den prince mit reverencien mit cruycen
ende mit varen in to halen >> (Divisiekroniek ell . 1517 f 285 v°) Het stukspringen van
het kruis, een bekend sagenmotief, komt alleen in bet lied voor -- 10 palgieren
pilgieren, plunderer . Lelidam ziet een snort godsoordeel in bet stukspringen van het
kruis ; de verraderlijke aanval op Brugge zal door God gestraft worden .
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11

16

Och edel heere van Lelidam
Hoe coemt ghi flu dus blonde ?
Doen ghi Parijs drie werven wont
Ghi en defies niet so noode. >>

Die Brugghelingen brochten haer bussen
Ende ghinghen doe seer schieten,
[voort
Die Pyckaerts spanden haer boghen snel
Dat hem wel mochte verdrieten .

12

17

a Doen is Parijs drie werven wan
En was is in gheenen noode,
Mer voorwaer so ben ick nu,
Die Brugghelingen sullen mi dooden .

Men ghinck daer houwen ende slam
So seer boven maten,
Si en constens ontrijden noch ontgaen,
Si moesten daer haer leven laten .

13

18

Men hale mi broot ende wi jn
Ende wilt mi drincken gheven,
Het sal mijn laetste maeltijt zijn,
Te Brugghe worde ick versleghen .

Lelidam
Laet mi
Ick sal
Ende al

riep : « Ransom ransom,
mijn lijf behouden,
mi in een schale weghen doen
van fijnen goude . >

14

19

Doen dranck mijn heere van Lelidam,
Hi beval hem selve to Gode,
Mer eer de dach ten avont quam
Was hi in grooten noode .

Dijn silver noch dijn roode gout
En mach u al hier niet baten ;
Lelidam, al waert ghi noch so stout,
Ghi sulter hier a leven laten .

15

20
Daer bledl die edel heere door,
Verslegen al op die strafe .
Noyt en quam hi in meerder hoot,
God gheve zijn arme sidle bate.

Doen si bi die Vrydaechsmerct quamen,
Si moesten hem doen ghenieten ;

Die Pyckaerts spanden haer boghe snel
Ende ghinghen so seere schieten .
21

Sinte Donaes in die kercke
Daer leyt hi begraven
Die edel heere van Lelidam .
God wil zijn ziele laven .

12 Brugghelingen : deze benaming is, voor zover bekend, eerst in de jaren 1480
opgekomen ; zie Biekorf 1958, blz. 62 . - 13 laetste maeltyt : Lelidam acht zich
verloren na de uitspraak van het kruis -- 15 Vrydaechsmerct : Vrijdagmarkt, palend
aan de Boeverie, was alsdan reeds de veemarkt van Brugge . « Die hertoghe . . . ende
vele andere edele heren ghinghen maken batalgie byder beeste marct (Excellente
Cronike f. 94) - Pyckaerts : Picardiers, alias de Walen, huurlingen van de hertog
en gevreesde boogschutters - - 16 bussen : donderbussen, geschut (rabaudekins en
voghelaers uit het stadsarsenaal) --- 17 haer leven laten : meer dan 70 lieden van
de hertog werven in het St . ,Janshospitaal begraven (Exc . Cronike) - 18 ransom : de
kreet van overgave, om to zeggen « ik ben bereid rantsoen (losgeld) to betalen s
21 Sinte Donaes : Lelidam werd eerst bijgezet in hat St . Janshospitaal ; een jaar
later, op zondag 11 mei 1438, werd hij plechtig overgebracht naar de St . Donaaskerk
op de Burg .
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Vanden scarpen oerlogen die hertoge Phillips opnam tegen
die stele van brugge. Dat v j. capittel .
Dit aldus geschiet wesende bereyde hem die hertoge ende
sat op mit alle sijn vole van wapenen ende nam sinen wech
na die stele van brugge .
Ende inden wege wesende sprat hi totten here van lilleadam
wisende op brugge : << Siet lit is hollandt, dat ick beghere
to castien ende tot mijnre onderdanicheit to brengen, sift wel
ghemoet ende hebt u als een man in raet ende daet >> .
Als die here van lilleadam lit hoerde verscricte hij ende
sprat : << Geduchtige here, ghi sift qualick beraden, want so
onversienlic in die stele to vallen ende to comen, en sal u
niet voorderlic wesen noch mogelic to bedwingen, want ten
is gheen vreseliker avontuer dan to comen onder die handen
des verwoesten ende onbestuerden gemenen voles >> .
Doen seyde die hertoge : << Sijt niet vervaert, ende ghedenct
u niet, hoe wi dye stat van parij s wonnen lair so menich
dusent vroem man in was, dus vecht vromelick, wi sullen
oec dese merle wel bedwingen >> .
Mijn lieve here, sprat die here van Lilleadam, is en
vrese niet, mer is weet certein dat is hier verslagen sal worden,
ende nimmermeer weder levendich uutcomen >> .
Ic hope, sprat die hertoge, dat wi victorie sullen hebben,
ende dat wi dye stele tot onser subiectie sullen brengen >> .
Die here van lilleadam was een cloeck subtijl ende voersichtich oerloechsman, hi was groot ende scoen van statuere,
ende hadde ronde dare oghen als een valcke, ende was overste
capeteyn ende ridtmeester vanden hertoge > ( 4 ) .
De belangrijke variante betreffende het winnen van Parijs
eenmaal in de kroniek, driemaal in het lied - wijst
op de zelfstandigheid van de kroniek : het verhaal in de
Divisiekroniek is niet gemaakt op het lied . Het omgekeerde
is waarschijnlijker . Het is ook mogelijk dat kroniek en lied,
onafhankelijk van elkaar, op een mondelinge overlevering
teruggaan ( 5 ) .
Met nadruk mag echter gewezen worden op de uitvoerige
behandeling van de vreselijke woensdag to Brugge in de
Hollandse Divisiekroniek, die ook verder op de begrafenis van
Lelidam en de stichting van de poortkapel en de jaarlijkse
uitvaart terugkomt.
Toch mag men, bij de studie van lit lied, niet stilhouden
bij de letterkundige bronnen alleen . De laatste strofe wijst op
de begrafenis van Lelidam to Brugge . De aanwezigheid van
(4) Divisiekroniek (Cronycke van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant) ed . Leiden 1517, f . 285 v.
(5) De dialoog werd door de Zeeuwse humanist Barlandus in zijn
Chronica Brabantiae Ducum (Antwerpen 1551, f . 33) uit de Divisiekroniek overgenomen .

231 dit graf, alsook de jaarlijkse plechtige uitvaart van Lelidam
in deze kerk, heef t de bloedige botsing bij de Boeveriepoort
en de naam van Lelidam to Brugge in leven gehouden . Men
moet niet uitsluiten dat het lied eerst in het eerste kwart van
de 16e eeuw - door een (Vlaamse of Zeeuwse ?) weinig
Bourgondisch voelende klerk
gedicht werd ( 6 ) •

Grafmonviment van 'de Heer van Lelidam
in de St. Donaaskerk to Brugge
(afgebroken in 1799)

(6) De melodie van dit lied is niet bekend . Misschien gemaakt
de melodie van het lied op de dood van Jacob van Artevelde .
oepp a . w. 152. V l . P . Fredericq, Onze historische Volksliederen
22-23, 37 (Gent 1894. - Pol de Mont behandelde het gevecht bij de
Boeveriepoort in een gedicht << De Brugsche Vespers » (Rond den
Heerd 12, 1877, 315-318) ; de figuur van Lelidam noemt hij niet ;
het historielied blijkt hij alsdan niet gekend to hebben .
o
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HET GRAF VAN LELIDAM IN DE ST . DONAASKERK

Op 4 maart 1438 werd to Atrecht de reconciliatie tussen de
hertog en de stall Brugge ondertekend . Het verdrag bevatte
o .m. de volgende bepalingen .
Aan de hertog zal men de sleutels van de stadspoorten
overhandigen ; ter herdenking van de << misdaad >> ( 7 ) zal een
stenen kruis met figuren en opschrift worden opgericht ; de
Boeveriepoort zal gesloten en in zoenkapel veranderd worden ;
in de St . Donaaskerk zal ten eeuwigen dage op 22 mei een
jaargetijde (met nadienst op de volgende dag) gehouden
worden : dit zal telkens worden bijgewoond door heel de
Brugse magistraat, hoofdmannen en dekens van de ambachten
alsook 24 mannen met offertoortsen. Van de opgelegde boete
(30 .000 philippusguldens) zullen 10 .000 guldens gaan naar
de weduwe en de erfgenamen van Lelidam . Tot zover de
of ficiele oorkonde .
De Divisiekroniek weet hier nog enkele bijzonderheden bij
to voegen . De gestichte << vicarie >> in de poortkapel voorzag
een prebende van 40 pond groten voor de kapelaan die dagelijks tussen 8 en 9 uur 's morgens mis zou lezen tot lafenis
van de gevallenen. De kapelaan zou in deze poortkapel << syn
woenstat ende residentie >> hebben. De graven van Vlaanderen
zouden ten eeuwigen dage << collatoren ende patronen > van
deze vicarie blijven . In dezelfde kapel zou men doen << scilden
ende scriven > waarom deze stadspoort in kapel veranderd
werd.
De bepalingen betref fende Lelidam zelf worden door de
Divisiekroniek nog aangevuld . In de St. Donaaskerk zal men
<< doen maken een sepulture met een groot stenen beelde met
sine wapenen >> . Voor de zielerust van de ridder, van zijn
broeder en van de andere gevallenen en onthoofden zal jaarlijks gehouden worden << een eeuwige memorie met een vigilie
van ix, lessen . . . ende des anderen dages een singende misse
van requiem >> . De wastoortsen gedragen door 24 << eerbare
personen > zullen elk 6 pond wegen en gedurende heel de
dienst brandend gehouden worden ; de dragers zullen elk
een salaris van 4 vlaamse groten ontvangen ( 8 ) •
De plechtige translatie van Lelidam, gevolgd door het eerste
jaargetijde, had plaats op 11 mei 1438 . Jan van Dixmude
beschrij ft als volgt de plechtigheid die hij zelf heef t bij gewoond .
Item up den zondagh na de Brugghemaerct, dwelc was
(7) Door de Bru elfingen werden na het evecht nog 17 vluchtende Picaerden doo geslagen bi,' de vesting ggacht ; nadien werden
nog 22 gevangen Picaerden onthoofd, - Tekst van de akte bij
Gilliodts, Inventaire Bruges 5, 145-146, 158 .
(8) Divisiekroniek f . 287 v .
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den xj . lath in meye, tusschen den ij . ende den iij . doe was
to Brugghe in alle collegen vespers ghezongen, ende men
ghinc in processie in Sint Janshuus ende daer was de heere
van Liladam ontgraven ende to Sinte Donaes brocht ende
daer begraven, ende een solemneel uutvaert daer ghedaen,
in presentie der hertoghinne ende van Karen edelen >> .
Veertien dagen later, op zondag 25 mei, werd de plechtige
uitvaart gehouden voor de gevallen Picardiers, met nog een
zielmis op de volgende maandag . « Daer was zonderlinghe
vele was, zo noteert Jan van Dixmude ; de stele van Brugghe
die dede alle de costen van der uutvaert van den heere van
Liladam ende vanden Picaerden > ( 9 ) .
Het grafmonument van Lelidam in de St . Donaaskerk
stelde de ridder voor in geknielde hooding . Het grafschrift
bevatte een latijns psalmvers als chronogram
Des sept pseaumes au cinquiesme
arretez vows au vers huitiesme
et en celui trouverez 1'an
qu'a Bruges mourut 1'Isle-Adam
VIGILAVI ET FACTVS

sVM sICVT

PASSER SOLITARIVS IN TECTO

Dit grafmonument is verloren gegaan bij de afbraak van
de St . Donaaskerk in 1799 ( 10 ) .
HET JAARGETIJDE VAN LELIDAM

De f ondaties van 143$ voor de zielerust van Lelidam
hebben ook hun geschiedenis .
De Boeveriepoort werd feitelijk in zoenkapel veranderd
en de dagelij kse mis werd er gelezen tot in 1452 . In lit j aar
werd de Boeveriepoort met octrooi van de hertog weer geopend
en de mis werd gedurende een paar j aren gelezen in het
naburige St . Juliaansgasthuis . In 1455 werd de gestichte mis
overgebracht naar de Schilderskapel bij het Prinsenhof (' 1) .
Daar gingen officieren en dienaren van het Hof dagelijks
mishoren en sommige hebben er zelf missen gef ondeerd ( 12 ) .
De dagelijkse mis werd er gelezen tot aan de algemene
of schaf f ing van de kerkdiensten onder het Directoire (1797) .
Het jaargetijde van Lelidam in de St . Donaaskerk is eveneens tot in 1797 in stand gebleven . Het kende - samen met
(9) Kroniek, aangehaalde uitgave III 102 .
(10) J . Gailliard . Inscriptions funeraires et monumentales de la
Flandre Occidentals I 93 (Brugge 1861) . Met de afbeelding .
(11) Duclos, Bruges 507, A . Vande Velde, Het Schildersgild to
Bru ge 107 (Brugge 1905) .
(12) Beffroi I 118 . Annales Emulation 45, 1896, 119-120 (fondatie
Montbleru) .
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de dagelijkse mis in de Schilderskapel
maar een onderbreking, ni . in de jaren 1578 .1584, gedurende de opstand
tegen Spanje . De nieuwgezinde Brugse magistraat achtte zich
niet meer gebonden door deze fondatie ; aan de kanunniken
van de kathedraal werd medegedeeld (dec . 1578) : << Item en
zal de stele voorder ghelast metten uytvaerde of messen van
requiem over den heere van Lysladam, niet meer ter voorseider kercke van St . Donaes, dan capelle vande schilders >> ( 13 ) .
Na de verzoening met Spanje werd de jaarlijkse uitvaart
van Lelidam in de St . Donaaskerk hernomen . De deelneming
van magistraat en ambachten werd echter zeer vereenvoudigd .
Gedurende twee eeuwen zonden deken en kapittel van St. Donaas jaarlijks in april-mei een uitnodiging naar het College .
Daarop werd door de magistraat telkens beraadslaagd : twee
schepenen en twee raden werden aangeduid om de uitvaart
in de kathedraal to gaan bij worsen . Gedurende twee eeuwen
heeft de griffier lit besluit jaarlijks in de Resolutieboeken
van de stall ingeschreven . Deze notulen leren ons alleen dat
tamelijk vroeg de gewoonte is ontstaan elk jaar de twee laatste
schepenen en de twee laatste raden naar St . Donaas to zenden ( 14 ) • Het bijwonen van het aloude j aargetij de van Lelidam
was een karwei voor j ongeren . De naam zelf zal vreemd
worden : in 1745 schrijft de griffier met een mooie hand de
naam in het groot register neer in de nog herkenbare spelling
< Lisleadom > ( u) . Van enige uitgave voor toortsen of was
wordt geen gewag meer gemaakt.
In 1796 werd het j aargetij de van de heer van Lelidam, een
laatste maal in de Acta van het St . Donaaskapittel en in het
Resolutieboek van de stall Brugge ingeschreven .
A . VIAENE

Bijlage
Levensloop van mijn Here van Lelidam
Jean de Villers, ridder, heer van l'Isle-Adam en van Villersle-Bel, bracht zijn jeugd door aan het hof van de koning van
Frankrijk . Eerst stond hij op de zijde van Armagnac, in 1417 koos
hij de partij van Bourgondie. In 1418 nam hi) Parijs in bij verrassing
en zette de graaf van Armagnac gevangen ; hij lies een groot aantal
gevangenen van de tegenpartij ombrengen en verrijkte zich met hun
aangeslagen bezittingen. Het volgend jaar vie! hij zelf in de handers
(13) A . C . De Schrevel . Recueil documents troubles religieux II
586, 589, 593 .
(14) Aldus o .m . in 1745 (2U mei), 1758 (31 mei), 1761 (2 juni)
in de Resolutieboeken (Brugge, Stadsarchief) . Vgl . Gilliodts, Memoriaux III 164 voor het jaar 1692 .
(15) Resolutieboek 1744-45, f . 231 v.
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van de Armagnacs, verloor zijn bezit dock kon er bet leven van
afbrengen .
Weer in dienst van de Bourgondiers bestreed hij Jacoba van
Beieren in Holland . In 1429 verdedigde hij Parijs tegen Jeanne d'Arc
en deed de gevangenen uit de Bastille verdrinken .
Als << maarschalk van Frankrijk » erkende hij, met toestemming
van de hertog van Bourgondie, Karel VII weer als koning van
Frankrijk . Finde 1435 bestormde hij Parijs. Het volgend jaar verschijnt hij, samen met de heren van Praet en van Lichtervelde,
als militair gouverneur van Damme . In 1437 vergezelde hij hertog
Filips op de tocht tegen Brugge die hem zou noodlottig worden .
Men zal opmerken das hij feitelijk Parijs tweemaal had ingenomen
en eenmaal tegen een aanval had verdedigd. Het lied spreekt van
d rie werven, zoals ook bet Memorieboek der Stad Ghent 1207
« Hij hadde drijewarf Parijs gewonnen » . Jan van Dixmude spreekt
van twee war f ten, in de Divisiekroniek gewaagt de hertog van een
enkele verovering van Parijs .
De naamvorm Lelidam (aanleunend bij lelie ?) is een snort verdietsing van l'Isle-Adam ; hij komt alleen in het lied voor en heeft
de klank en bet uitzicht van een Hollandse plaatsnaam .
ZANTEKOORN

Flauwe ko ff ie.

Slooi van kof fie, waar men Napoleon lean door zien, draagt to
Alveringem een Veurneambachts kleurtje . Daar heet bet : << Ge
kunt er Lampernisse deuce zien » . Te Lendelede hoorde ik : << 't Is
er voor de man zijn leant » .
zondagswerk .

Van de steenweg van Tielt naar Wakken met zijn talrijke schilderachtige bochten en kronkelingen, words to Tielt gezegd : << Dat
is er een die de zondagavond gelegd werd » .
L. D . v.
Leurderstaal .

Van den ouden leurder Baere van 't Kruiske tussen Machelen en
Kruishoutem, die rondging met boordlint en « zesse-zeven soorten
van zeepe >> :
Naalden en spellen,
trammels en bellen,
zwitsers katoen,
heb-je niets vandoen ?
Verleed van de minne.

Als iemand verleed is van de minne, das hij zijn aanzichte met
water overwreve, hij zou terstond bij zijn zinnen komen ; maar hij
schuwt het water en als hij een gracht in 't zicht krijgt, loops hij
van de werke weg. Kanegem .
G,
P B
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UIT GUIDO GEZELLE'S STUDENTENTIJD
ZIJN OVERGANG VAN BRUGGE NAAR ROESELARE IN 1846

Zij n drie eerste humaniora-j aren deed Guido Gezelle in het
college episcopal >> van Brugge. Dit college was een afdeling
van het Brugs seminarie, dat sedert 1833 ondergebracht werd
in de grootse gebouwen van de voormalige abdij van de
Duinen . Door het yolk werd dit college dan ook gewoonlijk
het « college van den Duine >> genoemd, of « college des
Dunes )> . Guido Gezelle had eerst aldaar de twee voorbereidende of « f ranse klassen » moeten volgen . Met september 1843
begint hij er zijn oude humaniora . Hij zou ze in september 1846 voortzetten aan het Klein Seminarie van Roeselare .
Wat aanleiding gaf tot die verandering van onderwijsgesticht, werd tot flu toe niet of doende verklaard . Volgens
Caesar Gezelle ( 1 ), die het de zuster van Guido, Florence,
navertelt, zou vader Gezelle zijn zoon naar Roeselare gestuurd
hebben, omdat op het Brugs college ook de zonen studeerden
van de f amilie Van de Walle-van Zuylen, wier buitenhof op
de Rolleweg hij bewoonde en verzorgde . Dat zou nogal vernederend geweest zijn voor die edele familie, zoveel to meer
dat de zoon, die tot Guido's klas behoorde, ver van een
schitterend student was . Volgens Alois Walgrave ( 2 ) zou de
grote nood, die destij ds Vlaanderen teisterde, en zonder twij f el
ook « 't huishouden der Gezelle's, meest van landbouw en vlashandel levend >>, vader Gezelle gedwongen hebben zijn ene
zoon Romaan thuis to houden om hem to helpen bij het
werk, en zijn andere zoon over to plaatsen naar een ander
college waar hij door een bediening waar to nemen, zijn kostgeld zou helpen betalen .
Frank Baur ( 3 ) combineert zonder meer de beide redenen
die door de vroegere biografen van Gezelle werden opgegeven
voor die verandering van school .
Een document uit het archief van de Commissie van Openbare Onderstand to Kortrijk en gedateerd 6 september 1846 ( 4 )
alsook enkele prospectussen van de toenmalige onderwijs(1) Guido Gezelle 1830-1899. Amsterdam, 1918, blz . 32. Voortgaande
op een on,uiste datum van een brief van vader Gezelle, plaatst
schriwer de overgang van Brugge naar Roeselare in 1845.
(2) Het leven van Guido Gezelle, Vlaamschen priester en dichter .
Amsterdam, 1923, dl, I, blz . 42-43 .
(3) Uit Gezelle's leven en werk . Leuven, 1930, blz . 48 .
(4) In bijlage drukken we dit belangrijk stuk over . Dit werd ons
overgemaakt door de heer Arthur Mulier, lid van de C .0.0 . van
Kortrijk, met verzoek het aan het Gezelle-Museum to Brugge toe
to vertrouwen . - Wat dan ook gedaan werd.
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inrichtingen van Brugge ('), geven
menen we
cen
of doende verklaring van het in de grond ongewone f sit, dat
Gezelle zijn studies ping voortzetten to Roeselare .
In dit document - een brief geadresseerd door Q . De Keukelaere aan de voorzitter van het Bureel van Weldadigheid to
Kortrijk - wordt gemeld dat het Brugs bisschoppelijk college
heeft opgehouden to bestaan . Dit noopt ons bondig de toestand to schetsen, die toenmaals to Brugge heerste in verband
met dit college ('') .
Het college van de Duinen werd, als afdeling van het
Grootseminarie, als een kweekschool voor priesterroepingen
beschouwd . Het was, buiten het Koninklijk Atheneum, het
enige onderwijsgesticht in Brugge, waar de oude humaniora
bestonden . Wellicht had men de laatste j aren to veel de nadruk
gelegd op het eigen karakter van die school . Het gevolg was,
dat meer en meer studenten - vooral van de meest begoede
families - het Duinencollege verlieten, om elders to studeren .
Die toestand gaf ten slotte aanleiding tot de stichting van
een nieuw onderwijsgesticht, dit in februari 1841, gesticht
dat de naam droeg van (< Institution Saint-Louis >> . Het
werd gesticht, met goedkeuring van de toenmalige bisschop
Mgr Boussen, door een leraar van het bisschoppelijk college,
de Kortrijkenaar Henri Durieu (' ) . Feitelijk was het nieuwe
gesticht een private onderneming, we mogen zelfs zeggen
een familiale, die van de rijke familie Durieu van Kortrijk .
Directeur Durieu beoogde vooral de zoned van de adel etl
van de begoede burgerij in zijn school op to v angerl . t o
durfde hij das ook een zeer hoop kostgeld vragen . Voor de
inwonende leerlingen (~) -- en de meeste behoorden tot deze
kategorie - beliep het kostgeld 620 fi , per jaar, ecu zw are
sons voor die tijd Deze nieuwe school oogstte veel bijval,
zodat reeds voor het tweeds jaar, naar eeii antler en groter
(5) Die prospectussen werden ons medegedeeld door E .H . J. Geldhof, studieprefect aan het Sint-Lodewijkscollege van Brugge . Hij
bereidt een studie over de geschiedenis van dit college . Zijn nota's
in verband met de stichting van het Institution Saint-Louis en
van het latere instituut van de Noordzandstraat (waar nu het
college gevestigd is) deelde hij •o ns welwillend merle . Waarvoor we
hem graag onze dank betuigen . Deze prospectussen behoren tot
het archief van dit college .
(6) Een boadige schets van het ontstaan en van de geschiedenis
van de onderscheiden institutes die het bisschoppelijk college van
Sint-Lodewijk voorafgingen gaf D . Reynaert, in Rapport presents
a la Seance Jubilaire . Brugge, 1909, blz . 3-25.
(7) Henri Durieu werd geboren to Kortrijk, in 1807 . Eerst was hij
leraar aan het college van Poperinge . In 1835 ging hij over naar
het college van de Duinen to Brugge. Hij bleef directeur van het
Institution van de Sint-Jansplaats tot in 1854 . Zijn betrekkingen met
de diocesans overheid wares de laatste jaren zeer gespannen . Zo
werd hij in september 1854 tot pastoor van Vichte benoemd . Na
korte tijd diende hij zijn ontslag in en ging naar Kortrijk wonen .
Hij overleed er op 5 juni 1855 .
(8) Dit voor de leerlingen van de Section superieure van de
Noordzandstraat. Bijna al de studenten, vooral die van de hoogste
klassen, wares internen.
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lokaal diende uitgezien . Directeur Durieu schaf to zich de
gebouwen aan, die thans behoren tot het onderwijsgesticht
van Hemelsdale op de St.-Jansplaats .
Intussen verkwijnde het bisschoppelijk college van den
Duine . De hoogste humanioraklassen telden zeer weinig leerlingen . Directeur Durieu vond daarin de gelegenheid om een
tweede afdeling van zijn « Institution Saint Louis >>, nu een
hogere sectie, op to richten . Met dit doel wist hij zich een
nieuw lokaal aan to schaffen, namelijk de herenwoning Van
Huerne in de Noordzandstraat . Bij de aanvang (1846) was
hij er de directeur . Eerw . heer L . Delva was er << regent >> .
Bij gebrek aan leerlingen werden in oktober 1846 de twee
hoogste klassen van de humaniora niet opgericht . Ook dit
instituut was in feite een private onderneming . Het droeg
aanvankelijk de naam niet van bisschoppelijk college . Zo
begrijpen we dan heel goed, dat 0 . De Keukelare op 6 september 1846 spreekt van de afschaffing van het bisschoppelijk
college to Brugge . En ook dat Guido Gezelle zijn studies
normaal niet kan voortzetten, gezien het hoge kostgeld geeist
op het « Institution Saint-Louis >> . Ter vergelijking : In den
Duine werd als minerval voor de externen enkel 60 f r . gevraagd, dit voor gaps het j aar .
Zo stond Guido Gezelle bij het beeindigen van zijn quarta
of grammatica in het college van de Duinen voor het feit,
dat hij in Brugge zijn studies niet meer kon voortzetten .
Ook met een beurs zou directeur Durieu de hovenierszoon
niet op zijn adellijke Institution ontvangen hebben .
Nu zal de toenmalige coadjutor van de directeur van het
Engels Klooster zich inspannen om een oplossing to vinden .
Directeur van het Engels Klooster was alsdan de bekende
politicos en publicist Leon de Foere . Hij zou 7 f ebruari 1851
overlijden . Wellicht om zijn ziekelijke toestand werd hem de
laatste j aren een coadjutor toegestaan . Die f unctie zou van
1844 tot juli 1848 bekleed worden door priester Oswald
De Keukelaere ( 9 ) . De periode, waarin Gezelle gedeeltelij k
zijn humaniorastudies deed . Gezelle's vaderhuis in de Rolleweg ligt dichtbij het Engels Klooster van de Karmersstraat .
Caesar Gezelle vertelt van zijn oom, dat deze als knaap dik(9) Oswald De Keukelare werd geboren to Kruishoutem in 1803 .
Hij werd in 1833 priester gewijd to Gent . Wellicht werd hij reeds
dit jaar leraar benoemd aan het Kletn Seminarie van Roeselare .
Van 1841 tot 1844 was hij aldaar leraar van << Groote Figuer »
(5e latijnse) . Van 1844 tot juli 1848 was hij coadjutor van directeur
L . De Foere . Daarna werd hij achtereenvolgens pastoor to Waardamme, to Zandvoorde (Menen) en to Krombeke . Hij overleed in
deze laatste parochie op 2 december 1875 . Uit een paar documenten,
berustend in het Bisschoppehjk archief van Brugge, blijkt dat
0 . De Keukelare betrekkingen onderhield met personen uit Engeland
en o .m . in 1842 zijn Paasverlof aldaar doorbracht . Zou 0. De Keukelare de jonge Gezelle de bekende voorliefde voor Engeland niet
ingeplant hebben ?
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dit klooster bij woonde ( 1 °Zou
) • hij er geen misdienaar geweest zijn ? Wat er van zij, het staat vast dat coadjutor
De Keukelaere zich met het geval - voort studeren of niet !
actief bezig hield . Vandaar zijn schrijven op 6 September
- de vacantie loopt op haar einde
om een studiebeurs,
rlaar de president van het Weldadigheidsbureel van Kortrijk .
Daags to voren had hij gelezen in het Brugse nieuwsblad
De Standaerd van Vlaenderen >>, in zijn brief vertaald in
<< L'etendard des Flandres >>, dat er een aanbod van studiebeurzen gedaan werd, beurzen gesticht door << monsieur Jean
Pollet >> . Jan Pollet behoorde tot een voorname Kortrijkse
f amilie . Hij was de zoon van << Pertsevael Pollet >> en van
<< Josine van de Poele > en werd kanunnik van het SintPieterskapittel van Rijsel . Hij stierf op 25 mei 1556 . Hij
stichtte o .m . to Kortrijk, zijn vaderstad, verscheidene studiebeurzen ( 11 ) . Ten tij de van Gezelle waden de oude studiebeurzen nog niet gecentraliseerd in de hoofdstad van de
provincie, en mochten de weldadigheidsburelen er nog over
beschikken . Zeer lovend spreekt zich 0 . De Keukelaere over
<< Guidon Gezelle >> uit . Zijn eerste humaniorajaren, zo schrijft
hij, heeft Gezelle met veel succes beeindigd . Een degelijk
bewijs van goed gedrag, enz . kan hij voordragen . De reden
van zijn aanvraag van die beurs, is wel de benepen geldelijke
toestand van zijn ouders . Het college waar hij zijn studies
begun, is gesloten . Om in Brugge of elders zijn studies voort
to zetten, is finantiele steun onontbeerlijk. Die beurs wordt
voor de drie laatste humaniora-jaren gevraagd . Aan die aanvraag kon echter diet voldaan worden, char die beurzen van
de stichting Pollet bij voorkeur aan Kortrijkenaren gegeven
werden .
Dat 0 . De Keukelaere ook een voorname rol vervuld heef t
in de overeenkomst, die Guido Gezelle toeliet zijn studies aarl
het Klein Seminarie to Roeselare voort to zetten, blijkt klaar
uit de brief die zijn vader op 22 december 1854 schreef ( 12 ) •
Daar staat klaar : << Mynheer Pastor Cuekelaere is voor my
overeen gekomen met mynheer Nachtegaele aen 200 frank per
jaer. > Geen 620 frank, zoals in het Brugse Institution
Saint Louis ! Men weet hoe in deze brief vader Gezelle erover
(10) A .w., blz . 29 .
(11) Over de stichting, over kanunnik Jan Pollet en zijn familie,
zie G. Caullet. La lame commemorative des fo,ndations Pollet en
l'eglise Saint Martin, a Courtrai (1561), in BulletiJn van de Geschieden Oudheidkundige Kring to Kortrijk, 4e Jg . 1906-1907, blz . 298-322.
Die koperen gedenkplaat steekt nog steeds in de oostermuur van
het noordtransept van deze kerk . Wellicht zal bij de thans uitgevoerde verandermgen van deze kruisbeuk die merkwaardige plaat
heropgefrist worden . Ze was steeds verdoken door de gordijnen van
het thans weggebroken altaar.
(12) Fr. Baur, a .w ., blz . 185. De brief volledig in VW . Jubileumuitgave, Brieven II, blz . 14-15.
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klaagt, dat men de overeenkomst niet eerbiedigde, en zijn
zoon met het portierschap van het gesticht belastte .
De brief die we hierbij publiceren, is een kostelijk document voor de kennis van Guido Gezelle's studententij d . Het
licht ons ook in over de rol gespeeld in 't leven van onze
grote dichter, door een bescheiden weldoener, die als pastoor
van Krombeke overfeed op 2 december 1875 .
J . DE CUYPER.

BIJLAGE
Brief, gedateerd Brugge, 6 September 1846, gericht tot de
V oorzLtter van bet W eldadigheidsbureel van Kortrijk, door 0 . De
Keukelaere, coadjutor to Brugge, ten einde een studiebeurs (f ondatie
J. Pollet) to bekomen voor de student Guido Gezelle . (13)

Bruges, 6 Septembre 1846 .
Monsieur,
Comme daps l'etendard des Flandres du 5 de ce mots it se trouve
des offres de bourses fondees par monsieur Jean Pollet, un Jeune
homme natif et habitant de la vile de Bruges, appele Guidon
Gezelle prend la respectueuse liberte de s'adresser a vows pour vows
prier de lui obtenir la bourse pour les humanizes . Le jeune homme
en question est age de 16 ans ; it appartient a des parents treshonetes (sic) mats depourvus de fortune . Ii a deja fait les trots
premieres classes de ses humanizes avec beaucoup de succes . Quant
a son caractere, sa conduite, ses talents, etc. i t pent vows en
procurer des temoignages qui ne laisseront rien a desires.
Par la cessation du college episcopal de cette ville, ou it a fait
ses trots premieres classes, it se trouve hors d'etat de continues ses
etudes, faute de moyens pecuniairs . Croyant dons ses motifs treshonetes (sic), it s'adresse a vows, ainsiqu'aux messieurs qui sons
autorises de disposes de la bourse dons it s'agit, a 1'ef f et de pouvoir
en jouir, a commences du 1 Octobre de cette annee jusqu'a la fin
de ses etudes ; que, s'il la pent obtenir, ses bienfaiteurs peuvent
etre assures de sa plus vive reconnaissance ainsique de celle de ses
bops parents .
Je vous prie, Monsieur, de vouloir m'ecrire si le jeune homme
que j e recommande pent esperer d'obtenir la bourse en question,
et daps le cas affirmatif veuillez lui fixer le jour et l'heure qu'il
pourrait se presenter devant vous ou devant la commission pour
montrer ses temoignages et pour etre examine s'il le f aut.
Je vous prie d'accepter les assurances de ma consideration tres
distinguee.
Votre tres-humble serviteur
0 . De Keukelaere coadjutor de M r Defoere
au couvent anglais a Bruges .
(13) Zie foot 11.
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EEN BRUGSE JONGEN TE BOTTELARE GENEZEN
1642
Bottelare, een landelijke gemeente op enkele kilometers ten zuiden
van Gent, is van oudsher een vermaard centrum geweest van de
verering tot de H . Moeder Anna . Deze heilige words er nog steeds
aangeroepen om kinderzegen to bekomen, door aanstaande moeders
en in alle huiselijke beproevingen . Minstens sinds het eerste kwart
van de 17e eeuw bestond er to Bottelare een bloeiende devotie ( 1 ) .
Van wijd en zijd, van ver buiten het Gentle kwam men Sint-Anna
dienen . Wat West-Vlaanderen aanbelangt, mogen wij niet nalaten
to onderstrepen hoe de gemeente Deerlijk (Sins-Lodewijk inbegrepen) op gaps bijzondere wijze met de eredienst tot Moeder
Anna to Bottelare vergroeid is . Inderdaad, sinds 1732 komen de
Deerlijkenaren, ten gevolge van een gedane belofte, jaarlijks op
pelgrimstocht naar Bottelare ; in 1957 werd de 225 ste verjaring van
deze bedevaart op plechtige wijze gevierd ( 2 ) .
Het spreekt vanzelf das in zo'n druk bedevaartoord wondertekenen voorvielen . Gelukkig zijn een aanzienlijk aantal hiervan,
meestal uit de 17e eeuw, bewaard gebleven, en wel in het zeldzame
boek van J . Tollenaere, kanunnik der Sint-Baafskathedraal to Gent,
verschenen onder de titel : « Het Boek der Mirakelen van de
Heilige Moeder Anna, to Bottelaere, of verzameling van de oorspronkelyke en echte bewysstukken van hare wonderbare gunsten
en weldaden, die in de archiven der kerk van Bottelaere berusten . >>
(Gent, 1858, 148 pp.)
Tussen pp. 92 en 100 vnden we daar het geval opgetekend van
een Brugse jongen, Joos Cockuyt, op wiens lotgevallen wij in deze
bijdrage de aandacht wensen to vestigen . De stukken die hierbij
het meeste belang hebben, zijn bet relaas der gebeurtenissen opgetekend uit de mond van de ouders (19 december 1643) en een
verklaring van Joos zelf (15 november 1644), beide afgelegd voor_
de Brugse stadsmagistraat .
Ziehier de versie der ouders . Pieter Cockuyt, ongeveer 55 j .,
lantsman ende hovenier », en zijn vrouw Cornelie de Vlieghere
(of Vlieghers), ongeveer 45 j ., wonende « achter Schotters galleye
op de parochie Sint-Gillis, hebben een zoon, Joos, 15 j . oud, die
(1) E . J . Roobaert, Enkele archivalische toelichtingen tot de
geschiedenis van een landelijke devotie op het ei.nde van de
XVIId~ eeuw (in Oostvlaamsche Zanten, 1958, pp . 37-49) . Nog over
Bottelare en St .-Anna zie o .a . R . Van der Linden, Bottelare . Verering van de H. Moeder Anna (in Jaarboek van de Zottegemse
Culturele Kring, 1952-53, pp . 51-69) .
(2) Bij deze gelegenheid werd door L. Defraeye een brochure verzorgd onder de titel : Jubelbedevaart (1732-1957), Sint-Anna ter
ere . Deerlijk - St . Lodewijk - Bottelare . Wetenswaardigheden ; zie
Biekorf 1957, p . 187 . Over hetzelfde onderwerp raadplege men van
dezelfde schrijver zijn vroegere :. Geschiedenis van Deerlijk, Geschiedenis en Folklore van Deerhjk, Kapellekens-Ommegang ; zie
ook R . Van der Linden, o, c ., pp . 65-68.
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op 15 mei 1642 « een besloten en secreet accident in syn lichaem
krijgt . De jongen words bedlegerig en words zelfs bediend . De ziekte
gnat gepaard met dagelijks braken van « groote quantiteyt van etterachtighe materie ende andere vuylicheyt causerende een extreme
stank en of keer >> . Door voortdurend to moeten liggen words Joos
helemaal misvormd, zodat « beede syn beenen achterwaert gecrompen
syn met de knien naer den mondt, ende met de hyelen ofte veersenen ( 3 ) achterwaert naer de dyen van t lichaem >> .
Cornelie de Vliegher kan de deerniswekkende toestand van haar
zoon niet langer aanzien en wends zich tot de befaamde dokter
Burchard van Wittenberge ( 4 ) . Deze onderwerpt de jongen aan een
langdurig onderzoek, dock moet uiteindelijk de moeder bedroeven
met de mededeling das hij niets vermag ( 5 ) . Hij geeft haar de
raad bovennatuurlijke hulp of to smeken . Hierop richt zij zich tot
Joannes Jennyn, pastoor van Sint-Gillis, ( 6 ) die, na verscheidene
bezoeken aan de zieke, de vrouw naar de Paters Discalsen stuurt
om haar zoon to laten belezen . Gedurende enkele dagen words
Joos door de paters behandeld, zonder resultant echter ; integendeel,
de pijnen worden nu onuitstaanbaar, zodat de jongen het tijdens
de belezing uitschreeuwt, « roupende houdt op, houdt op, ick en
cans niet meer lyden >> ( 7 ) . De paters moeten dan ook hun arbeid
staken ; ze delen de moeder mee das haar kind niet meer zal
genezen « doordien het fenyn ins bloet was geraect >>, en das ze
bijgevolg al haar hoop op de Goddelijke Almacht moet stellen (S) .
Ben tijdje daarna krijgt Cornelie de Vliegher bet bezoek van
de weduwe van een zekere Pieter Aerts ( 9 ), eveneens uit Brugge .
Deze ziet hoe ellendig Joos er aan toe is en vertelt hoe ze enkele
dagen geleden in bet heiligdom van Moeder Anna to Bottelare
persoonlijk getuige is geweest van een plotse, wonderbare genezing,
voorgevallen aan een religieuze ( 10 ), die lange tijd door bet water
(3) Mnl, versene = hiel, hak (Verdam) .
(4) Zie over deze fi uur : Dr. De Meyer, Suite aux Analectes
medicaux . Esquisses biographiques des praticiens distingues de la
vine et du franc de Bruges, depuis 1400 jusqu'a nos fours . Bruges,
s .d ., p 108.
(5) Een Latijns getuigschrift van Burchardus Wittenbergius over
het geval Cockuyt, is bid Tollenaere opgenomen op pp . 92-93 .
(6) Zie over hem : Kan. E . Rembry, De bekende pastors van SintGillis to Brugge . 1890-96, pp . 88-113. Ook van pastoor Jennyn staat
een Latijns getuigschrift bij Tollenaere, p . 93.
(7) Deze verscherping van de pin was de gewone evolutie van
kwalen die, zoals ook in het geval Cockuyt zal blia'ken, het gevolg
waren van betovering : zodra op de zieke bovennatuurlijke bestrijdingsmiddelen werden toegepast, kreeg hij het, ten gevolge van
de onrust van de duivel In zijn lichaam, hard to verduren . Het
was als een tol die de gekwelde moest betalen alvorens verlost to
worden . Dit wordt door meni verslag uit mirakelboeken bewezen .
(8) Het Latijns getuigschrift van Fr . Adolphus a Sta Maria, Carmelite discalceatus mdignus, luidt o .a . : « . . . testor me . . . Judocum
Cocquyt graviter infirmum exorcisasse et tamquam incurabilem
reliquisse ». (Tollenaere, p . 93) .
(9) In de verklaring van Joos Cockuyt zal die man Joos Aerts
heten.
(10) Volgens Tollenaere betreft het hier Juffr . Anna van Belle,
begijn uit Aalst, wier geval in zijn boek behandeld wordt op
pp. 100-106 .

243
gekweld was . Bij dit verhaal begins de hoop bij Cornelie herop
to flakkeren, en, aangespoord door de weduwe Aerts, belooft ze
naar Bottelare to gaan, volgens het gebruik van de tijd << wullen
ende barvoets >, d .i. blootsvoets en gehuld in een wollen pelgrimskleed, ten teken van boete . De eerste dag geraakt ze tot Gent,
en de volgende morgen is ze omstreeks 10 u . to Bottelare . Ze
stelt zich in staat van genade, deelt de plaatselijke herder haar
intentie mee, en krijgt van hem de verzekering das hij gedurende
negen dagen de genezing van haar zoon in gebed zal afsmeken ;
hij drukt haar echter op het hart das zij vast moet geloven in
een gunstig verloop .
's Anderendaags is ze reeds weer to Brugge, waar haar een grote
verrassing wacht. Inderdaad, ze verneemt er hoe Joos daags tevoren,
toen ze to Bottelare vertoefde, omstreeks 10 u . in de voormiddag
<< ghevallen was in een groote qualickte, meenende das by syn
gheest anden almoghenden was gevende, in welcke voorseyde qualickte den selven Joos heef t uytgereckt beede zyn beenen, de welcke
waeren crakende in het uytsteken, de welcke alsoo gebleven syn,
ende van dyen tyt heeft allenskens begonst to genesen ende gecommen is tot voorgaende ende goede ghesteltenisse >> . En werkelijk,
flu herinnert zich Cornelie das ze de dag voordien om 10 u ., toen
dus de genezing van haar zoon ingezet werd, de mis aan 't bijwonen
was to Bottelare ( 11 ) . Weldra reist de moeder, vergezeld van haar
herstelde zoon, naar Bottelare om er de H . Moeder Anna to
bedanken, << hemlieden verobligierende finder eeuwicheyt de selve
moeder St.-Anna to dienen ende eeren >>.
Maar er is ook nog de verklaring van Joos Cockuyt zelf, welke
zeer belangrijk is, omdat ze ons de oorzaak van de ziekte onthult .
De jongen verhaalt hoe hij op 2 mei 1642 << achter de strate
ghenaemt Schotters galleye > ging, en << van een oude vrauwe
ghecreghen heeft twee ofte drye slaghen op zyn rechter schouder >> .
Het gaat hier dus duidelijk om de beruchte wijze van betovering
door aanraking vanwege een oude (waarschijnlijk lelijke) vrouw .
Dit volksgeloof is zelf s hedentendage nog lang niet uitgestorven,
nosh to lande noch in de volksbuurten van de stad .
In de mond van het slachtoffer words het ziektebeeld aldus
beschreven : << beede syne beenen syn gecrompen naer syn mondt
ende de hielen achterwaarts tot aen syn fondament
continuelick
spouwende ende uytwerpende vele ester ende bloedt >> .
Van Joos vernemen we verder nog enkele bijzonderheden, nl . das
zijn moeder eerst << tselve voyage eenighen tydt was uutstellende
om das het was in den tydt van den ouchst >>, maar, toen hij
bleef aandringen, dan toch besloot naar Bottelare to vertrekken .
(11) Dit bevestigt dus was wij onder voetnoot 7 schreven ; om
10 u . bids de moeder vurig om genezing van haar zoon, en juist
op dit ogenblik words de knaap hevig gekweld, om daarna dan
verlicht to worden .
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Gedurende de afwezigheid van zijn moeder werd hij opgepast door
<< zyne moeye ghenaemt Claerken Vlieghers >, die hij tijdens zijn
<< qualickte > hoorde jammeren : << Kyndt gy blyft in myn handen
ende ghy moet sterven >>. Bij hun dankzegging to Bottelare lieten
moeder en zoon niet na << eenich was op to offeren >>. De aard van
dit ex-voto words spijtig genoeg niet nader bepaald, zoals wel
meer het geval is in de oude mirakelboeken .
Ten slotte words tot staving van Joos' woorden beroep gedaan
op << Claercken ende Seysken Vlieghers >, << respective moeyen
van de jongen, die overal << by ende present hebben gheweest >> .
Wij besluiten deze bijdrage met een oproep . Wie nog onuitgegeven verslagen weet liggen van wonderen die in onze bedevaartplaatsen (ook buiten West-Vlaanderen) geschied zijn, brenge bij
gelegenheid Biekorf hiervan op de hoogte .
W . GIRALDO .

OUDSTE ZEISPREUKEN

De zeispreuk : << Hard tegen onzochte (onzacht), zei de duivel,
en hij scheet tegen de donder >> hoort men nog heden in WestVlaanderen . Zij is ook in het duits bekend : << Hart gegen hart,
sagte der Teuf el and schiss gegen das Donnerwetter >> .
De spreuk moet zeer oud zijn ; zij komt reeds voor, in latijnse
redactie, in een handschrift uit het begin van de 15'e eeuw bewaard
in de Universiteitsbibliotheek to Basel (Cod . A . XI . 67) . De tekst
luidt
Durum pro duro semper tibi reddere curo >>,
Demon narravit et contra fulmina flavit .
Dit is geen alleenstaande geval . In de Aroverbia Cominunia uit
de 15'e eeuw vindt men het oudste voorbeeld van zo'n zeispreuk
in het diets (nr . 664 in de uitgave van Hoffmann von Fallersleben,
Horse Belgicae IX ; zie ook Dr. C . Kruyskamp, Apologische spreekwoorden p. 7) ; zij luidt : << Tis quaet water, sprat die reigher ende
conde niet swemmen >> . Een latijnse versie van deze spreuk werd
reeds in de 13'e eeuw opgetekend als volgt : « Ardea culpavit undas
male quando natavit > ; variance uit de 15e eeuw : << Ardea culpat
aquas, cum nescit ipsa natare >> . De zegging van de latijnse versie
is indirect, in de dietse versie is de uitspraak van de reiger direct .
Het blijft immer de vraag of de latijnse versie oorspronkelijk is
(en op de Oudheid teruggaat ?) of we! een geleerde weergave van
een dietse volksspreuk . Voor de bovenstaande zeispreuk van de
duivel staaf t het berijmde latijn eerder de laatste veronderstelling .
E. N.
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TOPONYMICA UIT DE KUSTSTREEK
(vervoig van biz. 119)

ZWANKENDAMME . Hier nog enkele beschouwingen in verband
met de bemerking van K . Loppens (Biekorf 1958, 91) aangaande dit toponiem .
Inderdaad betekent << dam > wel eens << brug >> in het
Kustland . Betekent Zwankendamme dan << sterke brug > zoals
Loppens vermoedt ? Wij zijn daar niet zo zeker van en
staan wantrouwig tegenover etymologieen als sterke brug,
sterke dijk ( dit in tegenstelling met een vroegere mening
van ons . . .) e .d . Waarom ? Ligt het wel in de aard van de
eenvoudige, nuchtere, zakelijke buitenmensen een brug of een
dijk eenvoudig << sterk >> to noemen ? Ja, als deze brug of
dijk dan ook buitengewoon sterk was, veel sterker dan alle
andere bruggen of dijken van de omgeving . Er is echter geen
enkele reden om dit aan to nemen voor de brug of dijk to
Zwankendamme . . . Een golden regel bij de verklaring van
oude toponiemen luidt als volgt : als men taalkundig kiezen
kan tussen diverse mogelijkheden (zakelijk, nuchter, prozalsch
tegenover fantaisistisch, po~etisch), dan geve men de voorkeur
aan de zakelijke, nuchtere, prozaische verklaring . Welnu we
staan hier voor de keus tussen twee mogelijkheden : << sterke
dijk >> of << zwenkende, buigende dijk > (de tegenstelling
sterke brug >> tegenover << zwenkende brug >> is ongerijmd I .
Taalkundig hebben beide verklaringen gelijke kansen . Om
volkspsychologische redenen verdient echter de tweede verklaring onze voorkeur .
En wat leren ons de feiten ? Er ligt to Zwankendamme
inderdaad van overouds een brug over de Lisseweegse Watergang . Maar daar begint ook de Holevliet, . De dijk van deze
vliet (natuurlijke kreek) maakt er een lichte zwenking . En
wie zegt dat deze dijk vroeger niet meer gekronkeld heeft ?
Het is vrijwel zeker dat de Holevliet gedeeltelijk rechtgetrokken werd (vergelijk de Reigersvliet, waarin het Oude Zwin
uitmondde : een krinkelende vliet, die later ook rechtgetrokken
werd) .
Wij blijven de mening toegedaan dat Zwankendamme
(zwank bij zwenken) behoort tot de f amilie van de zwenkende, draaiende, afbuigende, krinkelende dijken : de Krinkeidijk (linkerdijk van de Zwinbedding tussen Damme en Hoeke ) .
de Wrongeldam to Oudenburg (fl, e .a .
(1) M, Gysseling. Toponymie van Oudenburg, 1950, p . 230
draaiende, kronkelende dam? >
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WINDGAT . M . Hoebeke heeft enkele j aren geleden ( 2 ) een
merkwaardige studie gewijd aan de term << windgat » in de
toponymie en op overtuigende wijze aangetoond dat deze
term in talrijke gevallen de betekenis van < schuif van een
waterkering (Fr, vanne) >> heef t. Het woord is of geleid van
winden . opwinden . Hij vermeldt ook een Windgat tussen
Blankenberge en Heist . Dit W indgat wordt o .m, vermeld in
een oorkonde van 1288 ( 3 ) aangaande een geschil over het
onderhoud van de duinen en de dijken ten Oosten van Blankenberge : << die welcke hevendyc (= Evendijk) strecket van
Utkerke oost toten wintgate en al duere an die zuutside van
oudemaers polre >> - << ende den ouden dye van Blankenberghe, oostwaert al duere gaende nef f ens der ze ( = zee)
toten wintgate » .
Deze teksten leren ons dat het windgat in kwestie ergens
lag ten 0, van Uitkerke, ter plaatse dus waar een waterloop
door de Evendijk liep, ergens ten Z . van Oudemaarspolder
( = de ingedijkte schorren ten N, van de Evendijk tussen
Blankenberge en Heist) . Uit het eerste citaat blijkt bovendien
heel duidelijk dat het Windgat niet op het oostelijk uiteinde
van de Evendijk voorbij Heist, maar ergens tussen Uitkerke
en Heist lag, waar precies ? Het is vrijwel zeker dat het
Windgat in kwestie de waterkering op de Holevliet was .
Het is niet mogelijk om thans meet dienaangaand to vertellen .
De toestand van de streek aldaar voor de 17e eeuw is nog
heel slecht gekend . Bij 't graven van de Isabellavaart zij n
daar grondige wijzigingen aan het waterlopenstelsel aangebracht . Tot overmaat van ramp is aldaar alles in de haven
van Zeebrugge terechtgekomen, waardoor ieder onderzoek ter
plaatse onmogelijk geworden is . Toch kan een kritische studie
van de oude wateringkaarten heel wat leren . Dit is voor later .
Laten wij nog opmerken dat, blijkens boven aangehaalde
citaten, op het einde van de 13'e eeuw de Blankenbergse Dijk
reeds de << oude dijk » genoemd wordt (dus toen reeds enkele
eeuwen oud) en dat de schorren ten N. van de Evendijk
(Oudemaarspolder) reeds ingedijkt warm . Is de dijk van
Oudemaarspolder de latere < Gravej ansdijk > ? ( 4 ) Waarschijnlijk niet, want Oudemaarspolder is geteisterd geweest
door dijkbraken, en uit de loop van de Gravejansdijk blijkt
dat deze achteruitgelegd is achter een voormalige weggeslagen
dijk .

(2) M . Hoebeke . Meded . Ver. Naamk . Leuven, 1955,p. 127.
(3) Zie C . Carton : Notice sur Blankenberghe . Soc . Em . Bruges,
III, 1841, p . 53 e, v.
(4) Zoals wij reeds aangetoond hebben, is dit ee,n vrij onge
naam, die waarschijnlijk met geen enkele historische Graaf Jan
jets to maken heeft . De oude naam is Zeedijk .

247 VEREVENDIJK. J . Drubbele schrijft in de Inleiding van zijn
bekende Beschrijving (5) : << Volgens oude beschrijvingen is
bewezen dat de zoogenaemde Evendijk, ook bekend voor den
Yevene ( = Yevenedijk ) of Verevendijk, strekkende oostwaert voorbij Wenduyne, tot voorbij Heyst, reeds voor de
elfste eeuw in wezen was, en alzoo gedeeltelijk de landen
bezuyden gelegen, van overstrooming bedekte >> . Welnu, de
door Drubbele vermelde naam Verevendijk heeft nooit bestaan .
Het is een geleerde, etymologiserende naam (verevenen, vereff enen, of voeren ) , die in geen enkele oorkonde voorkomt .
Wij weten thans dat de naam Evendijk niet betekent < afgevoerde, geplaneerde dijk » maar wel dijk van de Hevene
( zie onze vorige bij dragen) . Hevene is heve (moeras) + een
verzamelsuf f ix . Dus moerassige streek . De Flou vermeldt
een Hevenvorde ( ± 1300) to Zuienkerke . Als dit geen schrij f fout is, betekent het : waadbare plaats door de moerassen .
Te Varsenare bestond er een Ki j fheve [ << een seer cromme_
platse meestal heven genaemt van ouden tyde ky fheve » ( '' )
Een nevenvorm van Heve moet Hieve (Hyeve) geweest zijn .
Het is vrij wel zeker dat dit woord in verband staat met de
stain van heffen (heven, hief) en betekent : een verlandend,
opstijgend gedeelte in een moeras .
1

BEUKEMAARS MEULEN . De Ommeloper van Groot-Reigarsvliet van 1567 .77 (`) geeft volgende beschrijving van het
72P begin van deze watering
<< Beghinnende bet zuudt van daer ende zuudt vande hofstede toe-

behoorende Pauwel Hendricx daer Jeron Quyntens wondt ande westsyde vanden heyschen heerwech tusschen een adere ande zuudtzyde
een antler adere ande noordtzyde streckende alsoo westwaert tot den
heerwech die street naer Buckemaers muelen ende es tbeloop daer
dhofstede in staet toebehoorende Pauwel Hendricx daer Jeron Quynten~
wondt ende dhofstede ghenaempt Cathem daer Jan vanden Beckene
wondt vanden zuudtoosthoec inne » .

Wij leren uit deze tekst enkele interessante toponiemen
kennen : de heysche heerweg (Heistse heerweg, de oude vorm
van Heist is Heis - de t is slechts in de 1617
17P eeuw toegevoegd om eufemistische redenen en heeft geen etymologische
betekenis ; Heist betekent dus niet verzameling van struiken I ;
Cathem (wi j hebben het hier reeds meermaals over dit merkwaardig toponiem gehad) ; Buckemaers muelen : daaruit
weten we dat er bij de hofstede Beukemare (39ste begin van
Eiensluis) een molen stond . Wij hebben er bier vroeger reeds
op gewezen dat dit Beukemare geenszins betekent : << poel of
(5) J . Drubbele . Beschrijving der Verenigde Wateringen van
Byensluis enGroot-Reygarsvhet . Brugge 1839 .
(6) J . Ponet en Y. Helsen . Toponymie van Varsenare, Brussel .
1933, blz . 81 .
(7) Rilksarchief Brugge, Vrije, reg . 15 .983 .
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moeras omringd door beuken » om de zeer eenvoudige reden
dat in de 12e eeuw, toen Beukemare ontstond, alles daar nog
moeras en pas ingedijkte schorre was .
Het kerkregister van Westkapelle van
stuk land gelegen in << Oostkercke
ambocht ende prochie », in het 32e begin van Groot-Reigarsvliet, << noordt vanden steenen cruusse datmen heet heerboorts
cruusse » . Dit 32e begin ligt aan de linkeroever van het
Oude Zwin bij Eienbroeke (< In Oostkerke, jegens de Zweenevaert >>) . Heerboort is een f amilienaam . Hier is ongetwij f eld
dezelf de persoon bedoeld als in << Jeroon Hereboorts buck >>,
een tiendehoek to Oostkerke, die het 32e begin van GrootReigarsvliet omvatte. Het zou ons interesseren van bevoegde
zij de iets meer over deze naam to vernemen .
HEERBOORTS CRUUSSE .
1527 ( 8 ) vermeldt een

DRIEHOEK. De plaats in de N . O . hoek tussen het Oude
Zwin en het Nieuwe Zwin (Hoekevaart) heet << de Driehoek >> .
Zo lezen wij b ijv . i n een beschrijving van het 30ste begin
van Groot-Reigarsvliet : << Den zoogenaemden Dryhoek aen
den zuydwesthoek . alwaer de Zweene-vaert met de Houckevaert zich vereenigen >> ( 9 ) . Een oorkonde van 1 735 aangaande
de geschillen tussen de watering van Groot-Reigarsvliet enerzijds en de wateringen van Greveninge, 's-Heer-Baselishoek
en Romboutswerve en de kerkwatering van Oostkerke anderzijds ( 1'° ) zegt : << Ten gevolge van gehouden byeenkomst is
vastgesteld en gearresteert dat alle de werken en bekostingen
staende vooren to vallen van aen den sas-put van Peereboom tot
aen den driehouck en van daer tot de sluis van St Donaes . . . >> .
Van Peereboom (voormalig leengoed, thans wijk) of was het
Oude Zwin verbonden met het Zwin door het Leugenzwin
of V aart van Bekaf (redoute op het Zwin) .
In 1550 werd er naast het Zwin een kanaal gegraven van
Damme naar Sluis . Dit kanaal kreeg de naam van V arsche
of Zoete V aart in tegenstelling met de Zoute (Zwin) . Dit
was wegens de verzanding van het Zwin dringend noodzakelijk geworden voor de scheepvaart . In 1564 werd de
Varsche Vaart tot Brugge doorgetrokken, niet rechtstreeks
van Damme naar Brugge maar door de bedding van het
Leugenzwin tussen Bekaf en Peereboom en door de bedding
van het Oude Zwin van Peereboom tot Brugge ( ii ) .
Het Oude Zwin beneden Peereboom geraakte in onbruik
tot het in de 17e eeuw (1611) door de Spanjaarden opnieuw
werd uitgegraven met het oog op de bevoorrading van de
(8) Parochiaal archief Westkapelle .
(9) J. Drubbele a.w.
(10) Aldaar blz, 21 .
(11) Zie J . De Langhe . De Oorsprong der Vlaamsche Kustvlakte,
Knokke, 1939 .
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f orten op het Zwin (Isabellaf ort e .a .) . Vandaar de naani
Legervaart (Jezuietevaart) . 'Ook het Nieuwe Zwin werd uitgegraven voor de bevoorrading van het Sint-Donaasfort . Deze
verbinding tussen het Oude Zwin en het Zwin dateert echter
van lang voor de Spaanse tijd . Het wordt vermeld in de
ommelopers van de lye en 16 e eeuw . Maar we moeten met
de oude teksten zeer voorzichtig zijn . We lezen b ijv . i n de
ommeloper van Groot-Reigarsvliet van 1553, in de beschrijving
van het 28ste begin van deze watering : < noordwaert onder
tnieuwe zwin metten zuudthende eilde westhende erom in den
houck van den heerwech » . De heerweg hier is de voormalige
Sabsweg ( = des abts weg) ( 12 ) en het Nieuwe Zwin is niet het
Leugenzwin (verbindingsvaart) van de Driehoek naar Hoeke
naar wel een kleine ader tussen het 27e en 28e begin van
Groot-Reigarsvliet.
JEZUIETEVAART . Het is twijfelachtig of deze naam uit de
Spaanse tij d stamt . De oudste ons bekende vermelding ervan
dateert van 1785 (Croquis der emplacementen van wilent de
oude Isabella sluijsse . . .) (' 3 ) . Wij hebben hier blijkbaar to
doen met een jongere naam . Op de ene of andere manier is
de « Spaanse » vaart met de Jezuieten in verband gebracht .
J . DE LANGHE .
L00SHEID VAN VEROORDEELDE . 1657

Opden 15 novembre 1657 wierter eene galge gherecht voort
Brughsche [Vrije] om daer aen to hanghen eenen misdadighen
maer ontrent den thien uren als by ten twaelven moste sterven, soo
wiert by qualyck ende bleef alsoo ligghen thien a twaelf daeghen .
Ende ten lesten siende de heeren dat het niet en veranderde ende
dat by sot was, alsoo het scheen, want sij lieten hem visiteeren van
diversche doctooren ende chirurgiens ende en conden anders niet
oordeelen ofte hij en was simpel met een specie van lammicheijt
soo dat hij ten lesten wiert ghedaen tot Pijkaerts midis hij hem
geneerde met sotten to houden. Maer op den 12 december anno
ditto tsnachts is hij uutghebroken toonende daermede wel sijne
gheconterfeijte sotticheijt ende is ontcommen alhoewel hij met trommelslagh to gelde wiert ghestelt, hebbende alsoo bedrooghen ofte
gheabuseert het magistraet met de doctooren ende chirurgiens, want
sij anders niet en hadden connen oordeelen of te hi en was lam ende
simpele, ende is alsoo ontcommen >> .
Uit het Handschrift (Rare Geschriften) van J . Inbona, p . 104 .
(12) « tsabts wech van sinte quintins jn fermendoeys >> (1449) den uytwech vanden heere van since quyntens, nu genaempt den
sabswech, liggende aen het oude Zwin > (1507) . Er zijn twee Sabswegen . We komen daar later op terug .
(13) Rijksarchief Brugge, nr . 732.

250

SPREUKEN EN ZEGSWIJZEN
UIT DE OMSTREKEN VAN BRUGGE

(V ervolg van 1958, blz . 149)
I I . D E KLEDING

Schoen en kloef
95 . De vergelijkingen met schoen en sluf f er weten zich aan de
nieuwe tijden aan to passen : 't zijn schoen (of sluffers) gelijk
schuiten, lijk stoomboten, lijk oorlogsschepen, lijk onderzeeboten .
96 . Is men in verlegenheid : << 'k zit in zo'n nauwe schoen >> . Hij
weet niet waaruit noch waarin : << zijn schoen spannen >> . Ieder weet
best << waar de schoe nijpt, waar de schoe hem wrings >> : waar het
hapert, waarom iemand verlegen of op zijn ongemak is . << Ah 't is
daar das de schoe wrings !
97 . Een vertrouwelijke verzuchting : << Ge moest 'n keer in mijn
schoen zitten l . . . >> ge zoudt nog anders klagen .
98. Hij staat niet vast in zijn schoen : weet niet hoe gehandeld,
is niet zeker van zijn zaak . Hij gaat recht in zijn schoen : is eerlijk
en rechtvaardig .
99 . Wie 't schoetje past, trekke 't aan : gezegd als besluit waar
er in 't algemeen op fouten of gebreken gewezen words .
100. Een gedienstige vrouw, die veel moeite doer om een ander
bij to staan : << Zij zou de schoen van haar voeten Iopen >> . Wat
sterker dock platter : << de schoen van onder heur gas Iopen >> .
101 . Fen ontgoochelde verzucht : << De cooed zinkt in mijn
schoen >> . Urn ze op to beuren en aan to wakkeren : << Toe ! schud
't lood uit je schoen ! >> en pak aan .
102 . Ik doe het in elk geval << al zou 't de zolen van mijn schoen
kosten >>.
103 . Hij wist das reeds lang, hoewel hij 't anders gebaarde : << Zijn
oude schoen weten 't we! >> .
104. Een aanmoedigend woord van moeder om de kinders tot
vlug werken aan to sporen : << Allee joengers, treks 'n keer junder
lichte schoetjes aan ! >>.
105 . Van iemand die zienderogen wegkwijnt : << Hij loops met
de dood in zijn schoen >> . Zoveel als : 't Is lijk de dood op stokken .
106. Daar geef ik hoegenaamd niets om : << Dat lap ik onder
mijn schoen ! > Niet zo sterk als aan iets << zijn botten vagen >> .

107 . 'k Ga van de nood een deugd maken en het toch maar
'n keer reschieren om daar to gaan : << 'k Ga 'n keer mijn stoute
schoen aantrekken >>.
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schoens weg eer das g'er nieuwe hebt >> .
109 . Van een arme slore die doorversleten schoenen draagt
<< De schoens vallen van heur voeten >> . 't Is inderdaad << naar de
voeten >> das ge moet kijken, zo hoort men dikwijls, de kleren
bedriegen, de voeten (schoenen) niet .
110 . Een bedreiging van vader : << 'k Ga hem 'n keer op den tip
van mijn schoe zetten ! >>.
111 . Piepen uw schoenen : ze zijn nog niet betaald .
112 . Als jonge trouwers in de feestzaal komen, worden ze door
de kokin << de schoen gevaagd >> en moeten drinkgeld geven . Ook
iemand die voor bet eerst een werk verricht words << de schoen
gevaagd > en moet trakteren .
113 . Heel de bende is van dezelfde snort : << 't Zijn al schoens
van dezelfde leest >> . Koek van een deeg .
114 . Fen waarschuwing voor een moeial die peist das hij al
't verstand in pacht heeft : << Schoemaker, blijf bij uw leest >> .
115 . En eindelijk, een magere troost voor iemand die nergens
aanleg voor heeft : << Hij kan noch altijd schoelapper worden » .
116 . Boeren en ruiters droegen hoge kapleerzen . Boereknechten
hadden gestreepte katoenen leerzen met knoopjes toe en een < stij'beugel >> onder de schoe. Wie vertrekkensgereed staat, zegt nu nog
<< Daar zie, 'k ben geleersd en gespoord >> .
117 . Er ligt minachting in 't gezegde : << Hij is hier met een
sluff er en een schoe toegekomen >> d. i. als gewoon man, en is nu
<< parvenu >> . Ook gezegd : << met een kloef en een schoe >> .
118 . Wie de moeite niet doer om zijn voeten op to heffen, loops
rond al << sluf ferend > en words verweten voor << slufferaar >> d . i .
oud peetje .
119 . Een huishoudster loops meestal op sluffers en als de man
niet veel to zeggen heeft : << hij ligt onder de slutfer » . Nleer beschaafd : onder de pantoffel .
120 . Die op zijn pensioen is, leeft << op zijn pantoffels >> .
121 . Een straatmeisje das zich niet verzorgt, is een sluffere of
een sletse .
122 . Een middel om van de mare niet bereden to worden . Zet
je kloefen averechts of omgekeerd voor 't bed, de mare << moet er
in stappen > en overal gaan waar gij vandaag geweest zijt, << zij
moet uw stappen doen >> .
123 . Zou das meisje non worden ? Antwoord
Ja'z, nunne in 't klooster van Sint Ariaan
waar das er twee paar kloefen voor 't bedde staan.
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124 . We gaan hem 'n keer een paar kloefen passen ! d . i . het hem
lappen, betaald zetten .
125 . G'hebt char weer een uit je kloefen geslegen : uit uw duim
gezogen, een klucht of vertelling verzonnen .
126 . Flauwe redens, die niet veel inhouden : << Fijn en groef
gelijk een hennekloef >>.
127. Een dwazerik is een dwaze kloef . En als ge zegt : << Is me
das een kloef van een vint ! >> dan is 't antwoord : << Zeg gij maar
een paar kloefen ! >> d . i. zeer dom . Nog erger : « Hij is een kloefnonkel >> . Kloef words ten andere dikwijls gebruikt als vervangwoord
voor een grovere stafrijmende benaming .
128. 'k Zou das voor niets willen missen : < nog voor geen
houtje kloef >>.
129. Als kinderen in bed roepen : << 'k he' koud >>, klinkt het
antwoord : << dek je met je kloefen >>.
130 . Maaiers hadden een kloef rijnzand bij zich om de zeis to
wetten . Als de mannen in de slijttijd « met de kloef raspen >>, is
het een vermaning das de demdienster to traag het vlas aanbrengt .
131 . Als ge zegt : < 't kan niet zijn >>, dan antwoordt men
<< 't Kan niet zijn, zei Boer Jaks, en hij zat met zijn kloefen achter
een haze >> .
132 . Zegt ge : << 't is juiste gepast >>, antwoord : << 't Is juiste
gepast, zei de jongen, en hij smeet met zijn kloef naar zijn vader > .
133 . Wie hees en holdig spreekt : << hij klapt lijk een geborsten
kloef >> .
134. Te Beernem valt de biddag << kloef voor oest >> .
135 . Zodra kinderen to laude de eerste warme lentezon gewaar
worden, smijten ze de kloefen of en lopen barvoets . En men vraagt
Heb je de koekoek g'hoord dan ? >> De koekoek roept immers
<< Koekoek ! barrevoets ! >> .
M. C.

SINT GREGORIUS VAN DE SCHOOLKINDEREN

Bij 't naderen van St . Gregoriusdag (12 maart) moesten de
kinderen drie brieven schrijven, eerst in grof schrift, dan middelbaar
en voor 't laatst, in 't f ijn.
Dat schrift heette << den tong >> .
Op St . Gregorius hoorden de kinderen mis, waarna de pastoor
en de schoolmeester al de toogen keurden . Zij riepen de koning en
de koningin uit, de primus en de primesse .
Al de kinders werden bij d'ouders van de bekroonden verzocht
en de schoolmeester schonk daarom twee dagen verlof .
Deinze en Leiestreek.

G. P. B .
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MENGELVlAREN
0 . K . DE LAEY EN DE BRUGSE HALLETOREN
1902
De Laey was in zijn laatste stagejaar to Leuven en had reeds
bet bundeltje « Ook Verzen » uitgegeven . Om Karel van den Oever,
die Vlaams redacteur van « Jong Holland » was, to voldoen
had hij een gedichtje van vroeger - hij noemt bet een « oud
souvenir » - in een nieuw kleed gestoken en bet aldus herschaafde
stuk in juni 1902 ingezonden . In bet 600p herdenkingsjaar van
de slag der Gulden Sporen vertoonde bet een zekere actualiteit.
Toch werd bet door de Hollandse redacteuren geweigerd . Het
gedicbt is dan blijven liggen, onuitgegeven, totdat bet in de handers
kwam van Andre Demerits, die bet in Dietsche Warande en
Belfort, februari 1958 (blz . 99 en 125) met commentaar heeft
gepubliceerd . De zeven stroofjes kunnen de geest en de trant van
bun meester niet verloochenen. Getuige de aanhef en bet slot die
bier volgen .
De zonne schingt to Brugge en doer
van over 't dak der Halle,
heneden op den markt 'n schuinsche striepe schaduw vallen .
Er wappert langs den blauwen lucht,
op 't hoogste van den toren,
'n vane, lijk ten tijde van
den slag der Gulden Sporen .
. . .. . .. . .. . . . . .. .. . . . ..
Ik boor bet bronzen zegelied
der noeneklokke klinken,
en zit, gezapig op cafe,
'n glas Vermouth to drinkers .
PENSIONAAT VAN FRANCOIS HANS TE IEPER
Under de titel << Een Zede- en Letterkundig Pensionaet tot Ipren
opgeregt » verscheen in den Vlaemschen Indicateur van 7 mei 1785
(XIII ; Byv . n° 19) de volgende advertentie.
<< Den Heer Francois Hans, voor dezen Taelman van de
Engelsche Taele voor den dienst der Koninglyke Zeemacht in bet
Departement van Duynkerke, heeft ter onderrichtinge van de Jeugd
t'Ipren opgerecht een engelsch Pensionnaet, goedgekeurd door bet
Gouvernement-Generael en door de Heeren van bet Magistraet
der gezeyde stad .
Men ontfangt in bet zelve jonge Luyden van zeven tot achttien
Jaeren .
Den Prys van bet Pensioen voor de Kinderen van zeven acht
tot twalf jaeren is 400 Fransche Livers, en voor de gene boven
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dezen ouderdom 500 Livres, daer onder begrepen het wasschen,
stoppen, etc.
By de Oeffeninge van den Godsdienst, van den Koophandel en
van de Engelsche, Latynsche, Fransche en Vlaemsche Taele zal
men in het nieuw onderrichtings-ontwerp noch vereenigd vinden
wel gevolgde Coursen van Geographic, Historic, Mythologic, Letterkunde en naturelyke Historic .
De Academic zal bezonderlyk zyn onder bet opzicht van den
Heer Scholaster der Kathedrale Kerk van Ipren, volgens bet Decrees
van Z . M. van den 3 February 1785 .
Men zal eenen omstandigeren Prospectus van deze nieuwe Oprechtinge vinden tot Brussel by Mr Becker, Agent van bet Hof ;
tot Aelst by Mr Meganck, Koopman ; tot Gend by Sr Begyn,
Boek-drukker ; tot Brugge by Mr . Meulenaer Gillots, Koopman ;
tot Oostende by Mr. van Berblock, Tresorier en Koopman ; tot
Nieuwpoort by Mr. Bertram, Schepenen en Koopman ; tot Veurne
by Mr. Prignol, Ontf anger der Domeynen ; tot Meenen by Mr. Casteleyn, Schepenen ; tot Kortryk by Mrs . Gillon Vader en Zoon,
Koopluyden ; tot Poperinge in den Heft en tot Rousbrugge by
Sr Smagge in de Pasterye.
De school van borger Francois-Dominique Hans bestond nog
onder bet Consulaat en werd door een decrees van 22 October 1802
verheven tot << ecole secondaire >> . Na enkele maanden moest Hans
de onderneming opgeven daar hij to weinig leerlingen had (De
Schrevel . Petit Seminaire de Roulers, p . 85) .
Mogen we beleef d verzoeken om intending van meer bij zonderheden over de schoolman Francois Hans .
C. B.
FAMILIENAAM VANDER POEST

In aansluiting met de vraag in Biekorf 1958 blz . 224 kan ik
bet volgende mededelen
De naam << poester >> koeier, koewachter, is heden nog in gebruik
in de streek van Roeselare (Oekene, Rumbeke, Kachtem, e .a.) .
Langs om meer nochtans kunnen de landbouwers een koewachter
missen . De vroegere << poesters > deden buiten het koestalwerk, nog
tal van andere werkjes op de hoeve . De moderne inrichting en landbouwwerktuigen hebben veel klein werk op de hoeve uitgeschakeld .
De poesters waren, in de vooroorlogse tijd, jongens van 12 a
13 jaar, die pas na hun plechtige (dan eerste) kommunie uit de
school bleven, om was geld to gaan verdienen op de hoeve, als
eerste geldelijke inkomst voor hun (gewoonlijk) kroostrijke ouders .
Als 't werk op de hoeve minder druk werd, to wintertijd, van
oktober tot maart, gingen ze terug naar school ; het verplichtend
onderwijs tot 14 jaar was dan nog niet in voege ! Ter school
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heette men die kereltjes (C wintervogels >>! Ze waren we1 eens de
miserie en de nachtmerrie van de dorpschoolmeester !
De familienaam Verpoest bestaat nog o.a . to Wevelgem . Doch
die familie is afkomstig van 't Gentse . « Verpoest >> kan gemakkelijk
een andere vorm zijn van Vanden Poest, Vanderpoest .

F . M . Wevelgem .
In de omstreken van Diksmuide was bet w . poester voor koeier
in twang zolang er koeiers waren, d .i . nog onder de laatste oorlog
en zelfs nog enkele jaren erna . Mechanisatie van bet boerenbedrijf
en sociale ontvoogding hebben de koeiers of poesters uit bet landelijk
leven doen verdwijnen . Zelfs de paardeknecht words een zeldzaamheid seders bet opkomen van de traktoren . Koeiers werden nogal
dikwijls paardenkne :ht later .
Verdween de poester, zijn werk op de hoeve bleef : de dieren
voederen, melken, de stallen onderhouden en allerlei klein hulpwerk
op bet hof . Zulk werk verrichten is <t poesteren > in de omstreken
van Diksmuide . Volgens das bet werk schikt moet nu eens de
ene, dan eens de andere « poesteren > op de hoeve .
De familienaam Vander Poest, Van den Poest is mij totaal
onbekend en ik geloof niet das hij in de streek van Diksmuide
voorkomt .
G . L . Nienwpoort .
DE LUISMARKT TE ANTWERPEN

In antwoord op de vraag om inlichtingen aangaande de benaming
Luismarkt to Antwerpen in 1 580 - gesteld door de beer C. B . in
Biekorf, vorig nummer, blz. 224, - kan ik mededelen das de naam
Luizenmarkt de vervorming is van bet woord Pluizemarkt in de
bedoeling van oud kleergoed . De reeds vroeg in een ambacht
verenigd zijnde kleer- en linnenverkopers boden eertijds bun waren
to troop aan in de nabijheid van de St . Micbielsabdij (huidige
Kloosterstraat) .
In zijn boek « Onder St. Andriestoren >> door de beer J . Wilms
(huidig schepen van schone kunsten to Antwerpen) kan men
hierover bet volgende lezen (f Een stadsgebod van 9 november 1538
bepaalde bet volgende - Pluysmerkt to houden buyten de St . Jorispoorte in de Boeksteeg - Oude kleermerkt, die men noemt Luysmerkt, verlegd van St. Jorispoorte in de Boekstege op de Kruysstraete
van de St . Jansstraet en St. Steenbergstraet >> .
Het woord Pluysmarkt is bier dus reeds vervormd tot Luysmarkt .
Deze naam is overgegaan op de buurt en zelfs op de hele wijk .
Heden words nog over de Luizenmarkt gesproken als men de
4e wljk bedoeld .
A . MERTENS .

Hoboken .
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VRAAGWINKEL
Ditto pelder voor de jonkheid
Gezelle spreekt in zijn Kerkhofblommen van de maagdenpelder . . .
't blauwe kruis in hot blanke veld ; zo'n pelder werd in 1858 to Staden
gebruikt op de uitvaart van de 18-jarige overledene (de student Eduard
vanden Bussche) .
Wanneer is de witte pelder voor de jonkheid, d .i . ongehuwden
(jonkheden en jonge dochters) in gebruik gekomen ? en wanneer is
dit gebruik vervallen ? De witte pelder met blauw kruis ziet men nu
alleen op de li jkbaar van een minder] arig kind (beneden de zeven
jaar) .
Oorspronkelijk zal de witte pelder voorzeker een gildepelder geweest
zijn, en zijn geschiedenis is denkelijk verbonden met de jongelingsgilden
en gilden (in de steden ook congregation) van jonge dochters .
Op een grafzerk to Arembouts-cappel in Frans-Vlaanderen leest men
dat Catherine Aernouts, jonge dochter, geboortig van Hoymille en
overleden 29 mei 1751, oud 25 jaar, geschonken heeft << eenen nieuwen
witten pelder tot begraeven der jonckheyt » .
Zijn er elders in Vlaanderen zulke schenkingen bekend ? met naam,
plaats en datum ?
C. B.
Noch waer noch moor hebben
In de rekening over 1574 van hot 0.-L .-Vrouwhospitaal to Geraardsbergen lees ik de volgende twee posten van uitgaven
<< Een aerm kind dat syn aerm ghebroken hadde ende dat noch
waer noch moeder en hadde, 2 pond .
Noch aen een aerm kint dat noch waer noch moor heeft in
tsusterhuvs om syn costen to hetalene 23 pond .
Waer kan hier moeilijk een verschrijving zijn voor vaer, vader . Is
hot een dialectische afslijting uit << noch vaer (vader) noch moeder
hebben » ? Of is waer een antler woord, nml, ware - borg, hoede en
vandaar : persoon die zorgt draagt ?
Komt doze uitdrukking nog elders voor ?
c. A.
Krokodil als ex-voto
Al de bedevaarders naar 0 . L. Vrouw van Kerselare to Edelare kennen
de krokodil die er aan hot gewelf is opgehangen : een krokodil die
-- zo zegt de overlevering - de heer van Pamele op zijn refs in hot
Oosten had bedreigd en door hem naar Kerselare werd meegebracht
om to getuigen van zijn wonderbare redding . Dit zou omstreeks 1550
gebeurd zijn .
De Kerselare-kapel staat niet alleen met haar krokodil . In de St . Wulfrankapel to Abbeville (Somme) ziet men ook een opgevulde krokodil
die in de 15e eeuw door een pelgrim van overzee (H . Land) werd
meegebracht, en er samen met een schildpad als ex-voto werd opgehangen (C . Enlart, Manuel d'archeologie francaise II-1, 407) .
Komt de krokodil nog elders als ex-voto voor ?
E . N.
Drie+koningen buiten de Kruispoort (Brugge)
Doze plaats was een < plaats van justitie » waar de souverein-baljuw
terechtstellingen liet uitvoeren . Elke nadere mededeling daarover zou
welkom zijn .
o. D.
Redactie en Beheer : A . VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge
Abonnementsprijs : 100 F .
Postrekening : 2335 .37
Drukkerij

G. BARBIAUX,

Minderbroedersstraat, 20, Brugge
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HET SIOENKLOOSTER TE KORTRIJK
ZIJN AANSLUITING BIJ DE CONGREGATIE VAN WINDESHEIM
1497-1552

De stichting was in 1429 van het Sioenklooster van
Oudenaarde uitgegaan en had een paar jaren later haar
definitieve woonplaats gevonden op den Eveldriesch, in het
St. Janskwartier. De huidige Sioenstraat bewaart de naam
van dit zusterhuis, dat in 1797 werd opgeheven . Op een
deel van de oude erve staat tegenwoordig het klooster van
de Zwartzusters .
Ben belangrijke stag van de jonge gemeenschap (van tertiarissen ?) was haar aansluiting bij het St . Margrietenhuis
van Deinze . Dit gebeurde in 1451 door toedoen van de
biechtvader van het Kortrijkse huffs, heer Adriaan Tandt van
het Fraterhuis van Geeraardsbergen, en van heer Joris van
der Salen, rector van het St . Margrietenhuis van Deinze,
dat in 1446 de regel van St . Augustinus aangenomen had .
Heer Joris verscheen in de zomer van 1451 in het Kortrijkse
huffs samen met de visitatoren van de Broeders des gemenen
Levens, heer Dieric van Heericx, rector van het Fraterhuis
van Deventer, en de rector van het Fraterhuis van Zwolle .
Door hen werd op 20 juli tot moeder van de gemeenschap
aangesteld de 21-jarige Arnoldine Snellaerts, een Kortrijks
meisje dat op zestienjarige leeftijd in het Sioenhuis was komen
wonen. Moeder Arnoldine heef t het huffs beheerd tot aan
haar dood in 1504 .
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Hoe zag bet leven in de gemeenschap er uit vaor de hervorming
die in de laatste levensjaren van moeder Arnoldine zou doorgevoerd
worden ?
De samenwonende fratressen hadden geen << ordene » en geen
regel, zij legden geen geloften af . Zij konden komen en gaan,
bet was er nets dan << willekins ordene >>, zegt de kroniek . Zij
hielden gezamenlijk godsdienstoefeningen, gingen ter kerke in de
parochiekerk (St . Maartens), leefden samen in een eetzaal en een
slaapzaal, en brachten bijeen was ieder bezat of verdiende . Hun
brood verdienden zij vooral met bet vuile en ongezonde werk
de << sclavernie » - van bet kammen en spinnen van wol .
De zusters leefden zeer spaarzaam en armoedig, gingen in << cleederen van scapegrauwe sonder eenich coluer daer inne thebbene >>,
somtijds echter << ghescuert ende gelapt met sticken van diversche
colueren » . Spaargeld en allerlei gif ten stelden hen toch in staat
bun erve uit to breiden en betamelijker gebouwen voor bun aangroeiende gemeenschap op to richten . De kroniek geeft een beeld
van de armtierige toestand van bet zusterhuis v6a r 1490
Daer en was niet een stir weercs in huus van scrijnmakerien . . .
Het waren oic meest al leemen weeghen (wanden) int godshuus die
de susteren zelve placten . De weeghen reinden vullic af, doe placte
men were den nieuwen lap upden ouden . . . Sij (de huizen) waren oic
so qualic ghedect latter tallecante in reinde . De weghen ende ganghen
binden godshuuse waren niet ghekelcyt (geplaveid), maer bier een
put ende daer een dal, diemen somtijts vulde met eerde of met greise,
dat een vuul mortelinghe was in vuulen were. De susteren droughen
hoeghe pattinen, ende daer mede ghinghen sij duer de wale, ende
also was tgodshuus sonderlinghe van binnen so aerme ende so onnoesel
om sien, als oft bijcans haerlieden niet toebehoort en hadde, bet
welcke al quam bijder groote benaute van ghelde, ende oic bijder
grooter oetmoedicheit vanden hueversten . » ( 1 )

Het stoffelijk beheer was voor een goed deel in handen van
de eater biechtvader . In 1460 ging eater Adriaan Tandt op rust .
Door bet Hof van Doornik was de rector van bet Gentse Fraterhuis aangesteld om to voorzien in de geestelijke bediening van bet
Kortrijkse huffs . Moeder Arnoldine ondernam dan in 1460, samen
met de Gentse rector, beer Gillis de Clerc, de refs naar bet
Fratressenhuis van Orthen bij 's Hertogenbosch : zij gingen er
onderhandelen met de rector van bet huffs, beer Jan Spellekins van
Dinslaken (bij Dusseldorp) . Deze werd inderdaad enkele maanden
later de nieuwe eater van bet Kortrijkse Sioen en zou er de
laatste broeder des gemenen Levens zijn . Na zijn dood, in 1497,
werd bij opgevolgd door een regulier van de congregatie van
Windesheim, eater Olivier Minnaert, uit bet klooster van Deinze .
Moeder Arnoldine wilde seders lang de Fraters kwijt zijn, zij
(1) D . A . Stracke . Syoens Kloosterkroniek uit de XVQ-XVIQ eeuw .
Uitgegeven in Ons Geestelijk Erf X, 1936, 174-226 ; 323-344 . Nota's
op deze kroniek in OGE XI. - Belangrijk zijn ook de bladzijden
van F . De Potter, Geschiedenis van Kortrijk III, 392-407.
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wilde immers « oordene >> volgens Sint Augustinus, met de drie
gelof ten, echter met behoud van het grauwe habijt . De overgang
naar het reguliere levee werd actief voorbereid vanaf 1497 en door
paten Minnaert zeer behartigd . Men consulteerde daarbij niet alleen
de rector van het Gentse Fraterhuis en de prior van het klooster
van Deinze, heer Jan van Gheele . Ook de gardiaan van de Grauwbroeders op Overleie werd bijgeroepen samen met de predikheerterminaris, meester Heinderic, en de kapelaan-secretaris van het
0 .-L.-Vrouwkapittel, meester Willem Stier.
Een moeilijkheid bij deze overgang was de bevolking van het
zusterhuis . In 1497 was Sioen bewoond door een honderdtal vrouwspersonen. Paten Spellekins had daarenboven een kapelaan, twee
broeders en twee knapen in zijn dienst. Zijn opvolger, paten Minnaert, wijst er op dat het maximum, door het Kapittel en de
parochiepastoors van Kortrijk vastgesteld, namelijk 70 personen in
totaal, ver overschreden was . In de volgende regels tekent hij een
beeld van die ongeloof lijke opeenhoping van zusters in refter, kerk
en slaapzolders.
<< Sy moesten to twee reysen to reef ten gaen, deep partie als dander
gheten hadde. Sy waeren oic so nauwe ghetast, dat in haerlieden
keercke stonden vyf reken susteren, doe moesten noch eenen ganc
syn om duer to gaene, ende noch op een cleen solderkin dat daer by
stoat waest oic vul van susteren. Someghe moesten messe horen op
den doormter boven de keercke omme dat alomme so vul ende benaut
was . De susteren laghen (sliepen) oic tallen canten up de upperste
solderkins van haeren huusen onder de haenbalcken up cleene aerme
onnoesel coetskins ghelyck crebbekins, de welcke so nauwe ende so
naer deep den anderen waeren, vooren ende ten syden, dat de someghe
niet en mochten ghelyc in haerlieden bedde gaen noch to saemen
upstaen. Boven haerlieden voorseide keercke laghen sy drie solders
hoeghe, ende boven haeren reefter twee solders deep boven den
anderen . . . ende som laghen sy up een quaet eerden solderken boven
de coeyen . Men crielder tallecante so were vanden weechlusen dat
een wonder waere om segghen .
Niet alleen paten Spellekins, dock moeder Arnoldine zelf hadden
al to gemakkelijk nichten en neven in het huffs opgenomen, alsook
allerlei personen van wie ze enig voordeel of profijt verwachtten.
De recrutering van de reguliere gemeenschap zou op een nieuwe
basis moeten gebeuren.
De hervorming werd dan ook eerst definitief doorgevoerd na de
dood van moeder Arnoldine (1504), die het Sioen van de Fratressen
gedurende 53 jaar bestuurd had . Een geprofeste zuster uit het
St. MargrietenkloQster van Deinze, Cordula de Lalaing, werd in 1504
op plechtige wijze door haar prior en priorin tot overste van het
Kortrijkse klooster aangesteld . Daardoor was het zusterhuis van
Sioen of f icieel aangesloten bij de reguliere congregatie van Windesheim. Zijn betrekkingen gaan voortaan naar deze kant uit ; bij de
dood van paten Minnaert (1521) worden boden gezonden naar
Groenendaal, Rooklooster en « Wyndecim >> ; in de zomer van
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words het klooster gevisiteerd door de prior van Oignies en
de rector van 0 .-L .-Vrouw van Galilea to Gent ; de verkiezing
van een nieuwe overste in 1541 words voorgezeten door de prioren
van Groenendaal en Elzegem . ( 2 )
In de jaren 1520 .1552 heeft het klooster een nieuw sociaal en
e :onomisch uitzicht gekregen . Reeds voor de overgang roar Windesheim hadden de zusters bet spinnen en kammen van wol verlaten
voor het spinnen van vlas en bet weven van lijnwaad . Dit was
zelfs niet verlopen zonder wrijving met de nering van bet lijnwaad
die deze ongelijke concurrentie vreesde towel op de garen- als op
de lijnwaadmarkten van de stall en de kasselrij . De linnennijverheid
- spinnen, bobijnen, weven en scheren - blijft in de 16e eeuw
de hoofdbron van inkomsten voor bet klooster . Enkele zusters
leggen zich echter toe op f ijner werk : fijn weefwerk, tafellinnen,
lint en passement, borduurwerk in zijde en goud, fijn naaiwerk
en confectie in zijde en linnen. Ook met << eenen ghetiebouc to
striven ende met beeldekins to makene > words nu en don iets
verdiend . En men hield ook school : een kostschool voor meisjes
uit de gegoede stand die als << weerlicke taf elieren >> in de kloosterf amilie werden opgenomen . Hun aortal bereikte een hoogtepunt
van 20 in de jaren 1540-1550. Deze school is bet eerste meisjespensionaat in de stall Kortrijk geweest .
De welvaart drukt haar stempel op de kloostergebouwen die
worden uitgebreid en verfraaid . Reeds voor 1520 had men een
nieuw werkhuis en een brouwerij gebouwd . Na de aankoop van het
Raamhof op den Eveldriesch in 1522 werd verder gebouwd : een
refter en een dormter ; een kapittelhuis, gebouwd op de plaats
van bet eerste kerkje ; twee zijaltaren in de nieuwe kerk ; een
kloosterpoort met hover de ingang een beeld van de H . Katharina .
Voortaan immers words de of ficiele naam van bet huffs : << tcloester
van sense Kathelynen to Synay datmen ghemeenlyck seyt Syoen >> .
In de inventarissen ziet men bet kerkzilver en bet keukentin van
jaar tot jaar aangroeien. En de tafel zelf is goed burgerlijk geworden,
boter en vlees zijn rijkelijk voorhanden, gevogelte en gebak en
zuidvruchten verschijnen in de kalender van de buitengewone uitgaven. Men stoat ver van de tijd der fratressen die de sneden brood
moesten teller en geen bier to drinker hadden . Door aankoop en
schenkingen krijgt bet augustijnse Sioen bossen, weiden en hofsteden
op zijn naam, gelegen o .m . to Deerlijk, Beveren, Wervik en Olsene .
Het dagelijks lever en de omgangsvormen ondergingen een zekere
verfijning . De overste of meestereghe werd vroeger aangesproken
als me f ieve moeder of ors lieve moeder . Van 1504 komt de
deftiger benaming mater in voege, tools paten de oude appellatief
vadere had verdrongen . Ook de zusters worden niet meer << up syn
1527

(2) Van hier voort steunt onze mededeling op de onuitgegeven
rekeningen 1521-1552 van het Sioenklooster . Bewaard in het archief
van de famihe J, van Ruymbeke, voorheen to Oedelem .
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boersche noch up sijn duutsche >> aangesproken, dock << up de
vlaemsche manier > die fijner in de oren klinkt . De fratressen
gebruikten onder elkaar famiriaire vormen als Griele voor Margriete,
Woube voor Wouborch (Walburga), Trude voor Geertrude, Lysse
voor Ly sbette. Voortaan zal men zich houden aan de beschaafde vormen Margriete of Grietkin, L Ysbette of Betkin, Ma Ykin of Mariette
Anna of Tannekin, Kathelijne of Callekin, Janne of Jannekin,
ook nog Janette .
Aan de hand van de kloosterrekeningen over de jaren 1521-1552
volgt bier nu een bondig overzicht van de bevolking van bet
klooster, sevens een kijk op de naamgeving in die jaren .
De zusters
Zoals andere kloosters van de congregatie van Windesheim telde
bet Kortrijkse Sioen zwarte, witte en grauwe zusters .
De hoogste trap vormen de koorzusters die de zwarte sluier of
kap (wyle) dragen, de << ghewylde religieusen >> : zo is bun officiele
naam . Samen met hen leven de << coer novicien >> .
Daaronder staan de << donatynnen >> of werkzusters . In 1529
words voor bet eerst gesproken van < donatynnen met suptylen
(superplie) gaende >> ; vanaf 1534 noemt men ze << donatynnen
gaende in twytte abyt >> of eenvoudig << in witte abyten > ; na 1544
worden zij genoemd << ins witte abyt gheprofest >> .
De laagste rang vormen de << leeke susteren >> of << susterkins
gheprofest ins grau abyt >> . Tot in 1529 heeft Sioen geen grauwe
zusters . In 1525 verschijnt voor bet eerst een << joncsche om leeke
to zine >, in 1527 zijn er twee << jouncskins om leeke to professene > .
In 1528-1529 worden voor bet eerst < drie susterkins gheprofest ins
grau abyt >> . Hun aantal groeit bestendig aan en bereikt 10 in 1539,
14 in 1549, 16 in 1552 . Zij zijn de zusters van bet grof werk, van
de << sclaevernie >>.
De koorzusters of << ghewylde religieusen > kennen in die jaren
een bestendige aangroei . Hun aantal is : 14 in 1521 ; 24 in 1527 ;
31 in 1543 ; 40 in 1552 .
De middenstand echter met zijn witte donatinnen, weet zich
tussen zwart en grauw niet to handhaven . De donatinnen vallen
van 40 in 1521 op 29 in 1529, 18 in 1539, 4 in 1549 en een
enkele en laatste in 1552 . Hun task words overgenomen ten dele
door de grauwzusters, die bet grof werk verrichten, en ten dele
door de koorzusters, die zich op fijner handwerk toeleggen .
De koorzusters hadden een raad en convent van 12 leden . In
de rekeningen komen de volgende namen van conventzusters voor .
1523
Cordula de Lalaing,
mater ende regeersteringhe
Clare van den Heede
Katheline Vallarijs
Maria Snellaerts

Jane van Dickelle
Margriete Scuenincx, al . Conyncs
Marie van der Woestine
Josyne van Maelbuch,
al. van Maelbuchs
Katheline Tayspyls

Katheline vanden Doerne
Josyne vanden Heede
Magdaleene vanden Heede
Katheline Porrets, al . Pores
1529
Katherine van Caloen,
al. van Caloene
Katherine Maelfeyts
1531
Nicolle Mariseel

1534
Magdaleene Velaerts,
al . de Velare, Svelaers
Michiele Catelein, al . Cateleyns
1541
Mater : Magdaleene v . d . Heede
Anna Spaers
Franchoise Tresel
1545
Kerstine Roost, al . Roost

De meisjes-scholieren
Bij de koorzusters leefden de << coer novicien >> en jongere kinderen
die door bun ouders in bet klooster waren geplaatst om koorzuster
to worden . Deze kinderen komen in de rekeningen voor onder
de volgende benamingen
taf elieren bynnen om religieusen to werden - taf elieren ins
convent to coere commende (ten coere gaende) - coer kinderen
scolieren binnen ins convent den coer hayerende - scolierkins den
coer ayerende - choerkinderen . >> Vanaf 1539 words de gewone
benaming << coer taf elieren >> .
Deze koortafelierkens werkten met de zusters mede bij bet
spinnen in bet spinhuis .
Een andere categoric kinderen werden tot donatinnen en/of grauwzusters opgeleid . Deze kinderen worden genoemd : << joncxkins om
leeke to zinc -- jouncxkins om leeke to professene >> . Vanaf 1544,
bij bet verval van de donatinnen, words de benaming : << joncxkins
om ins grau abyt to professene >> . Zij gaan dan over naar << haerlieder proufjaer om leeke suster to werden >> .
Een derde groep zijn de « kinderen inde schooe - taf elierkins
inde scole >>. Tot in 1 532 waren er nooit meer dan vijf . Van 1533
of groeit bun aantal van 6 tot 10 in 1539, 15 in 1 541 en 1542 .
De jaren 1543-44 vertonen een plotselinge inzinking tot 3 tafelierkens . Daarna klimt bet aantal weer geleidelijk tot 15 in 1548 om
in 1550 bet maximum van 20 << weerlyke tafelieren >> to bereiken.
Deze kinderen betaalden een taf elgeld das als << kinder tafelghelt
in de rekening ingeschreven words . Somtijds ziet men wereldlijke
tafelierkens uit de << scole >> overgegaan naar bet groepje van de
koortaf elieren om dan novice en koorzuster to worden .
Hier volgen nu de namen van koorkinderen en wereldlijke
tafelierkens die in de jaren 1523-52 in de rekeningen voorkomen.
De lijst geeft een interessante kijk op de meisjesnamen die in de
mode waren in de eerste helft van de l6e eeuw, in 't bijzonder
ook op de vleivormen die alsdan in gebruik waren in Kortrijk en
bet Kortrijkse . Sommige familienamen wijzen er op das ook kinderen
<< uit bet waalse >> in Sioen op school lagen . De namen worden bier
gesteld onder bet jaar waarin ze voor bet eerst voorkomen .
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1523
Anna Spaers
Betkin (Lysbette) Gheeraerts
Adriane vande Walle
Michelette Cateleyns
Jakemyne van Coygheni
Tannekin vander Gracht
Grietkin van Rennekin
Leenkin ( Madeleene ) Velaerts
Grietkin Buse
1524
Fransyne Terzeele
alias Fransoyse Tresel
Martyne Gheys
Jakemyne Teermonde
Franscynkin Ducelier
Michellynkin Ducelier
Mariette van den Doorne
Tannekin Bouckaerts
1525
Kerstine Roese
Wilgemine Drumees
Callekin Sclercx
1527
Jannette (Jennette) Labe
1529
Philippote Frenoy
Grietkin de Mont
Tannekin de Moyre
1532
Jakelyne van Hymstroede
Margotynkin N .
Anthonetkin N .
1533
Barbelkin Skindts
1534 .36
Joerkin N .
Sonette N .
Maykin Blondeels
Valentine de Pruedomme
Janette Feverier
Mariette de Hopplyne
Eleyne de Varenne
1537
Mariette Wassenaers
al, van Vassenaere
Valentine de Landace
Callekin Sceerlync
Lowysekin de Moeye
Cordula Trezelle
Isable Baufreme
1538
Clarette vander Heye
al . Deleheye
Jannekin Jacon

Kathelinette Delanoey
Franscyne Beertram
Mariette de le Candele
Sonette le Roey
Annette de Croe
al . Anna De Croes
1539
Grietkin Remerecht
Jannekin en Maykin Velaers
Jannekin van Dicxmude
Sonette Vendevyle
al . Schonette Vendelvyle
1540
Callekin Roese
Isable Vendevyle
Jakemyne de Sysoing
1541
Jakemyne Delezenne
Maykin de Boet
Jannekin vande Casteele
Lowysekin vande Walle
1542
Jakemyne Campenaere
Isable Delatre
Jannekin Tutins
Fransoey se van Doorne
Eleyne Du Jardyn
Mariette Vandevyle
1543
Joorinkin vander Meersch
Adriane van Walbrouch
Janette Verdiere
Kathelinette Noyelle
Jane Memorenci
Adriane Templeuve
Maykin Delarouwyere
Fransoeyse Delenoire
Philipote Delenoire
1544
Jannekin Symoens
Anna Mutsaert
Janynckin N .
1545
Lynckin Avets
al . Gilline Avet
Anthonette Deseyn
Beelkin Macs
1546
Maykin van Weervekin
Grietkin Le druc
Anthonette Hocheron
Avoeye Delannoey
Mariette de poes (al . Dubois)
Franschyne Planckaert
Jakemyne de Hont
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1547
Adriane Beertranghels
Callekin Hellinc
1548

Jannekin Scelstraete
Lowyse de Roo
Ysabieu Maubuse
Marie de Henne
Isabieau Maryseele
Kerstynkin Heghels
1549

Sonette de Bieumont
Mariette Heerbau
Mathiette N.
Isabieu de Tailleur
Josyne Gills
Barbette Herrens
1550

Sonette Penneman
Kathelinette de Cross
Jannekin van House
Mariette Ruele
Anne de Frenoey

1551

Kathelinette du Jardyn
Bonnette Noeyelle
Maykin Bave
Anthonette Faconnyere
Jakelyne du Jardyn
Sarlotte Achanse (Achause ?)
Mariette Parmentiere
Mariette Katheleyn
Mariette Bryds
1552

Jannekin vander Beke
Margriete du Porn
Margriete Reptyn
Pelone des Fonteyne
Mariette Wedelyn
Cecylie de Veu
Margotynne du Vokee
Fransoise du Petyt
Clarette Herren
Isabieau Keveliere
Maykin de Wilds
Tannekin Claisens
Mayken Vlamyncx

In de rekeningen worden de tafelieren van de school steeds
afzonderlijk opgegeven en, als << weerlycke taf elierkens >>, wel onderscheiden van de koortafelieren . Deze laatste wonen << ins convent
bij de koorzusters ; de kinderen van de << scole >> vormen een aparte
afdeling daarbuiten .
De meisjes leerden er spinnen en weven en allerlei handwerk . Een
zuster-schoolmeesteres words niet uitdrukkelijk vermeld, dock men
mag aannemen das de meisjes ook leerden lezen en schrijven . Het
klooster telt immers geletterde zusters die getijdenboeken en evangelieboeken schrijven en verluchten . Het krijgt zijn eigen muzikante
in 1540 words een zuster als organists opgeleid door Rogier van
Ooteghem, kapelaan en organist van bet 0 .-L.-Vrouwkapittel. Dit
alles wijst op geestelijke activiteit bij de zusters van Sioen . Het
handwerk behoudt de voorrang, bet is immers de broodwinner . Doch
ook in bet handwerk blijven de zusters niet meer uitsluitend bij bet
gewone weven en spinnen . Lintweverij, borduurwerk, hemdenmakerij,
parmenterie doen hun intrede en worden met succes en profijt
beoefend . Is bet de faam van dit handwerk die de ouders hun
meisjes in de stad lies plaatsen ? Feit is, das bier voor bet eerst
meisjes uit gegoede families van den buiten, voor een deel dochters
van plaatselijke ambtenaren, als wereldlijke inwonende leerlingen in
een stadsklooster van Kortrijk werden ingeschreven .
A . VIAENE .
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DE MEESTER-SCHOENMAKERS BINNEN BRUGGE
1829-1839
De meester-schoenmakers van Brugge hebben een register nagelaten
das over tien J'aren zeer nauwkeurig de maatschaPPelil'ke verhandelingen van deze beroepsvereniging weerspiegelt, een inzicht geeft in
leden, ledenaantal, ledenschommeling, bronnen van inkomsten, aard
van de uitgaven, groei, bloei en verval .
Het boek is 33 1/2 cm hoog bij 22 1/2 cm breed en bevat 252 bladzijden die van de eerste tot de derde laatste beschreven zijn . Het
werd gekocht bij boekdrukker Demoor en kostte 3 gulden 18 cent .
Vooraan bet boek is een alfabetisch register ingenaaid waarop
de namen van de leden voorkomen .
Uit dit boek lezen wij tien jaar wel en wee of van de meesterschoenmakers, nu honderd twintig jaar geleden .
Bij bet aanleggen van het boek, op 1 mei 1829, werden de leden
geboekt die regelmatig hun contributie hadden betaald . Hierbij words
de datum van intreden aangetekend . De oudste leden zijn deze die
hun bijdrage betaalden sinds het jaar 1804, vermoedelijke datum van
de herinrichting van het schoenmakersambacht das onder bet oud
regime bestond.
In bet naamregister is een kolom voorzien voor het aantekenen
van de dag van bet overlijden van de leden en voor de geschrapten
wegens achterstel of << refuus van betaling >>, ofwel wegens bedanking
d .i. vrijwillig ontslagnemen .
Na bet alfabetisch naamregister worden de posten van bet
grootboek aangehaald. Ze zullen de elementen zijn voor bet trekken
van de balans en de winst- en verliesrekening en voor bet jaarlijks
opmaken van de thesaurie of << schatkiste van de maatschappij >> .
De grootboekposten voor inkomsten zijn
1 . Ledencontributie.
2 . Gewone boeten en jaarlijkse uitkoop .
3 . Onvoorziene ontvangsten en buitengewone boeten .
4 . Kapitalen en interesten .
De posten waarbij de uitgaven verantwoord zijn, heten
1 . Indemniteit aan zieken.
Pensioenen .
2 . Was en kerkelijke diensten .
3 . Kantooronkosten .
4. Tractementen en beloningen .
Tot beter begrip van was bet boek bevat en om niet in bet
opstellen van saaie cijfers to vervallen zal bet volstaan, voor iedere
post enkele boekingen tot voorbeeld aan to halen en een vergelijking
to tref fen van de eindresultaten van bet eerste jaar van de bewaarde
boekhouding (1829) en deze van bet laatste jaar (1839) .
Alleen deze, op hun minimum gebrachte cijfers, zullen ons aantonen waaraan de << vakbond >> kwijnde of bezweek .
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INKOMSTEN

1 . Leden .

De leden waren steeds rond de 200 in aantal en wekelijks werd
de collecte van de ledenbijdrage gehouden . Er is geen kwestie meer
van doodschuld bij het binnentreden, zoals onder het oud regime der
gilden.
Tot het innen van de bijdragen waren zorgers aangesteld die
gedeeltelijk behoorden tot de « eed >> van de maatschappij : een
zorger uit de Fed bijgestaan door gwone leden van het ambacht .
De zorger werd afgelost our de drie maand door een van de zeven
leden van de eed . Ze geven wekelijks bet omgehaalde geld of
aan de klerk in bet bijzijn van een der zorgers . De klerk overhandigt
bet geld aan de boekhouder onder toezicht van de deken .
Steeds zijn leden uitlandig, maar ze blijven lid . Sours woven er
in een zelfde jaar zes in Parijs . Na bet voltrekken van bun militaire
dienst of van bun leertijd in bet buitenland betalen deze leden
achterstallige bijdrage (5 cent per week) .
Voor bet jaar 1829 fl. 457.65 .
2 . Gewone boeten en jaarlijkse uitkoop .

Gewone boeten worden opgelegd wegens bet niet-bijwonen van
een zielmis voor een overleden confrater . Bij elke zielemis zijn er
doorgaans 10 '% of wezigen . Boete 4 cent . De jaarlijkse uitkoop is
een vrijkoop, een afkoopsom waardoor zekere leden van zekere
verbintenissen ontslagen worden. Die uitkoop bedraagt voor 79 confraters fI . 23,70, hetzij 3 cent jaarlijks per uitgekochte .
Gewone boeten en jaarlijkse uitkoop in 1829 belopen fl . 37,52 .
3 . Onvoorziene ontvangsten en buitengewone boeten .

Tot de onvoorziene ontvangsten behoren schaalgeld en geind
achterstel der bijdragen van dubieus geworden leden . Buitengewone
boeten zijn deze opgelegd wegens onbehoorlijk gedrag, vloeken,
schelden, godslastering : totaal f I . 11,08.
4 . Ka pitalen en interesten .

Onder deze hoofding worden inkomsten van renten op uitgeleend geld geboekt : fl. 90,00 .
VITGAVEN

1, Indemniteit aan zieken en pensioenen .
94 cent is de wekelijkse vergoeding in geval van ziekte, hetzij
gulden 83 cent per maand . Merkwaardig feit : er zijn meer zieken
in de zomer- dan in de wintermaanden . In de zomer 5 % van het
ledenaantal, in de winter 2 a 2 1/2 % . Er wordt evenveel vergoeding
2
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betaald voor de zieken aan huffs als voor die ter verzorging in bet
hospitaal. Deze regeling words gewijzigd in bet jaar 1833 wanneer
onderscheid words gemaakt voor thuisverzorgden en hospitaalgasten,
gehuwden en vrijgezellen . Jaarlijkse uitgave fl . 81,96.

2 . Was en kerkelijke diensten .
De aard van de uitgaven is zeer uiteenlopend, onder meer
bijdrage voor de processie van den H . Bloede
fl . 0,60
levering was voor kaarsen
8,93
aan de koster van Sint Salvators, zielmis Maertens
0,94
aan den karol
0,04
voor de stoelen
0,08
voor de ronde van de generale processie
(H. Sacramentsdag)
0,60
voor de begraf enis van de zoon van de klerk
0,30
voor de misse St . Crispin
0,38
5 kokers van de flambeeuwen 1,83
schilderen van de 6 kokers 1,03
zangmeester mis Crispinus en Crispinianus
6,60
aan den baillu van St Salvators, idem
9,17
en andere uitgaven van ongeveer dezelfde aard . Te noteren valt
das een overleden man van de eed dezelfde mis krijgt als de gewone
leden van bet ambacht . De mis van de patroonheilige is een solemnele gezongen mis met versiering van bet altaar.
Totaal voor bet jaar 1829 fl . 41,85 .

3. Kantoorkosten .
pennen en papier
fl . 1,28 1/2
drukker Teirlinck (kaartjes)
1,88
3,18
drukker Demoor (register)
nog papier en drukken van kaarsen tot uitnodiging, alles samen
voor bet jaar fl . 12,11 1/2.

4 . T ractementen en beloningen .
vervoeren van de schatkiste
maandgeld van de klerk
2 paar schoen aan de klerk
deken en 7 man van de eed
Taken kapote van de klerk
tractement boekhouder
lijnwaten kapote van de klerk
zilveren schild voor zijn kapote
heelmeester Desmidt voor de visiten
herbergier Vermeire van 3 tonnen bier
en andere uitgaven, samen in het jaar fl . 147,74 .

fl .

0,30
3,00
5,40
14,00
14,88
3,00
0,70
4,25
14,17 1/2
38,57
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Na het overmaken van de rekeningen en overstorten van het kasoverschot door deken J . Collier, words het kasbezit vastgesteld en
worden de rentebrieven en de balans van activa en passiva opgemaakt .
De uitslag der verrichtingen van het boekjaar, lopend van 1 mei
tot einde april van het volgende kalenderjaar, words ondertekend
door deken en Eed : Eugenius Hano, Jos . Bettenhof, Florentines
Sambaert, Emmanuel Schoone, Jan Hoecke, Jos . Poppe, Sebastiaan
Casteleyn.
Tot in bet jaar 1833 words in guldens gerekend, geteld en
geboekt.
Vanaf mei 1834 in franken : fr . 2711,88 in kas, zijnde omstelling
van fl . 1281,3612.
Elk jaar sluit of met een batig saldo . Daarvan gaat een deel naar
de thesaurie en een deel terug aan de deken tot bet bestrijden
van de courante uitgaven .
Na bet einde van de boekjaar words op 1 mei een exploitatierekening opgemaakt, zeer eenvoudig en overzichtelijk .
Wij geven hieronder de laatst gekende exploitatierekening, deze
van bet jaar 1839 .
Exploitatierekening 1839.
I nkomnsten .
wekelijkse collecte
gewone boeten en uitkoop
onvoorziene ontvangsten
kapitaal en interesten

fr.

1048,50
87,22
20,45
78,10

fr.

1234,27

f r.

398,75
211,50
353,16
3,75
311,84

Uitgaven .
indemniteit zieken
pensioenen
was en kerkelijke diensten
kantooronkosten
tractementen en beloningen

f r.

1279

Schadelijk slot over het jaar 1839 f r . 44,73 .
BEVINDINGEN

Bij bet nazicht van de eindresultaten en bet vergelijken van de
verhoudingen over tien jaar boekhouding mogen volgende bevindingen aangehaald worden.
De inkomsten aan contributiegelden werden nooit verhoogd .
Qpgelegde boeten stijgen, onvoorziene ontvangsten blijven nagenoeg
gelijk, evenals kapitaal en renten . In bet laatste jaar slonk bet oprichtingskapitaal, en de afgeworpen rente was in bet laatste de helft
niet meer van 10 jaar to voor.
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De uitgaven geven aanleiding tot volgende vaststelling
a) Indemniteit aan zieken en pensioenen was in 10 jaar bijna
vier maal verhoogd ; om een juistere kijk op deze zwellende post
to krijgen, ward hij gesplitst in ziekengeld en pensioenen .
b) Was en kerkelijke dienst verhoogde met viermaal bet bedrag
van de uitgaven bij oprichting. De post van 353,16 fr. is buiten
alle verhouding tot de andere uitgaven . Hieraan heeft de kerk
geen schuld . In deze post schuilt een uitgave van fr. 37,90 voor
8 flambeeuwen en fr . 197,99 voor bet << verveerden van de vaene
en hat leveren van een zinken koker >> . Spijt de rampzalige vaart
die de of deling << Ziekenkas > nam, zag de Fed niet of van uiterlijke praal naar oude geplogenheid.
c) Kantoorkosten . - Deze daalden elk jaar en er dient hulde
gebracht aan de wondere geest van bezuiniging die bij de kantoorklerk heerste . Dat fr. 3,75 volstonden in een jaar om voor meer
dan 200 Ieden schrij f werk to verrichten, pennen en papier aan to
kopen, inks en ander schrijfgerief, grant aan bet ongelooflijke .
d) Tractementen en beloningen . - Ook onder deze rubriek
werden de gelden zuinig beheerd . Het personeel was er om bet
ambacht en niet omgekeerd .
Hoewel de maandwedde van boekhouder en klerk in bet Jjaar
1834 met 2 frank per maand verhoogde, bleef ze nog in de perken
van bet karig loon .
Ben eresaluut verdient dokter Desmidt . Zijn jaarweede blijft
onveranderlijk dezelfde . Tien jaar lang, door dik en dun, houdt hij
onwrikbaar vast aan zijn jaarlijks ereloon van dertig frank .
Dit was niet zo met herbergier Vermeire waarvan de rekening
van de jaarlijkse drie tonnen bier we1 war verhoogde, hetgeen ecbter
to wijten kon zijn aan de verhoging van bet << indexcijfer >> o .m . de
verhoging van de prij s van de steenkolen in deze j aren .
De beroepsvereniging van de Brugse meester-schoenmakers was
geen gild zoals wij ons de gilden voorstellen bij bet to loon gaan
van vale pre-syndikale verenigingen van 50-60 jaar geleden, roan
alleen nog enkele beroepsbelangen werden behartigd, naast de herdenking van de laden die in de loop van hat jaar tar ziele gingen,
en naast hat houden van bet banker op Sint Crispijn- en -Crispinianusdag.
Wij kennen de statuten van hat bezweken ambacht niet, maar uit
de tien jaar lang gevoerde boekhouding blijkt terdege dat de
vereniging in hoofdzaak twee doelpunten voor oog had : de geestelijke en de lichamelijke zorg van haar laden .
Van deze dubbele sociale en spirituele opdracht hebben Deken
Collier en zijn Eed zich behoorlijk gekweten .
De Ieden waren trouw en behoorden tot than nog bestaande
Brugse families als daar zijn : Alloo, Coopman, Cuvelier, De Rous,
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Dumaleyn, Follebouckt, Quicke, Rossaert, Schramme, Tousseyn,
van Halme, van Walleghem, enz.
De rekeningen waren nauwkeurig verantwoord, stipt to boek gesteld en niets werd betaald tenzij tegen kwijtschrift en na juistbevinden door deken en zorgers .
Ten slotte was deze vereniging een ziekenbond in de dop, waar
de tering werd gesteld zonder hoop op enige toelage vanwege officiele
instanties, in verhouding met het jaarlijkse tekort. De leden
huldigden de liberale leuze van « Help u zelf zo helpt u God >>,
streefden naar onafhankelijkheid en betaalden moedig hun achterstallige bijdragen, zelf s die welke ten achter gebleven waren na
hun militaire dienst of na hun tijdelijke afwezigheid bij trekken
naar Parij s en andere grootsteden, wanneer de wanderlust hen
bekroop om zich to vervolmaken in het beroep .
Toen de nood aan de man kwam luidden zij een politiek van
bezuiniging in en ze snoeiden en snoten op waskaarsen, kerkelijke
diensten, bezoldiging van personeel en raad van beheer, bezorgd
als ze waren om het heil van hun leden en dat van weduwen en
wezen der overleden conf raters .
Het heeft alles niet mogen baten . De ambachtelijke schoenmakers
hadden het al lang niet meet breed . Ze ondervonden oneerlijke
mededinging uit gevangenissen en weldadigheidsgestichten . Reeds
v6or het bezwijken van de laatste gilden van Sint Crispijn werden
ze door tal van gemeentebesturen met een nevenbaantje bedacht,
dat van lantaarnontsteker, toen ze, om den brode, niet langer de
oude schoenmakersleus konden huldigen door bij hun leest to
blijven .
G . P . BAERT .
ZANTEKOORN

Dul.
Uit de mond van een ouden Harelbekenaar bij 't voorbijkomen
van twee vrijers op de braderie in de Lange Steenstaat to Kortrijk
op 7 september 1958 :
Een rosten en eene met sproeten,
Ge 'n kunt geen dulder gemoeten . >>
Beurelen.
Zwaenepoel, timmerman en kerkzanger, toen hij met de valavond
uit de werkwinkel wegwipte om de lauden to gaan zingen daags v&Sr
een grote begrafenisdienst
Vrouwe, 'k moe' gaan beurelen ! >>
Beurelen was een goede bijverdienste. Dat was vijf frank to
maande voor de gewone zang, alle drie maand betaald, en met
beurelen kwam dat, als 't wel ging, op een frank to maande bij .
Meet of achttien frank, dat zijn schone trimesters >> zei de vrouwe .
G. P. B.

271 -JEROIVIE VERVAECKE EN « LOQUELA »
Aan Dr. L . Vervaecke
met dank voor de inlichtingen
die hij zo bereidwillig verstrekte .

In het werkj e van H. De Gryse, pbr, en Tr . Dereeper
Karel de Gheldere, Dokter en Richter, dat onlangs van de

persen kwam, lezen we p . 82
Wanneer wij maar even vooraan in Loquela bladeren,
daar tref f en wij al spoedig woorden aan met de aanhaling
geh . t o Couckelaere >> . Met recht molten we veronderstellen
dat deze woorden door Karel de Gheldere opgetekend werden,
zoals bij aanbijten, (de) aantale, aantalen, aanwijzen, afbaken,
afberdelen, afbooten, banden, B-Brugge, enz . . . >> .
Het is heel begrijpelijk, dat deze afleiding gemaakt werd .
Ze lijkt zo natuurlijk als het maar enigszins zijn kan
Dr. Karel de Gheldere, die omtrent 44 van zijn levensjaren
to Koekelare doorbracht, was immers een zeer bedri j vig
zanter voor << Loquela >> . En toch is ze onjuist .
Het ligt geenszins in onze bedoeling de auteurs voor deze
misslag de steep to werpen . Wel moge ze voor ons een aanleiding zijn om to herinneren aan Jerome Vervaecke's medewerking aan << Loquela >> . Inderdaad vormen niet min dap
109 woorden - waaronder 20 met aanduiding << Geh . to
Couckelaere > - zijn bijdrage in Gezelle's Idioticon .
Jerome Vervaecke werd geboren to Koekelare in 1860 . In
1880 trad hij to Brugge in het Groot Seminarie om in 1884
priester to worden gewijd . In 1885 werd hij leraar benoemd
to Poperinge en vervolgens onderpastoor to Rekkem (1885 )
en Moeskroen (1891) . In 1904 werd hij geestelijk direkteur
van de Zusters van 't Geloof to Tielt, alwaar hij in 1907
overleed .
Met zijn zantwerk nam hij een aanvang tij dens het laatste
van zijn studiej aren . Zij n eerste woorden vinden we in de
Ode j aargang van «Loquela >> (1884 .1885) . Het is ongetwij f eld
nit die tijd, dat de volgende ongedagtekende brief van Gezelle
aan Vervaecke dateert .

Brief van Guido Geze11e aan Jerdme Vervaecke
Mijnheer en achtbare Vriend,
Ik ondervinde tot mijne groote blijdschap, dat de verstandige
vlaamsche studenten beginners afstand to doers van al dien franschvlaamschen blaai, die velen eertijds noopte van hooge en luide
to roepen van << leeuw > en << bloed > en << aderen >> en << koken
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en << kappen > en << klieven >>, en meer zulke woorden, achter welke
hoegenaamd niets en schuilt . Dat blijkt aan velen, die eertijds,
deur end deure f ranch van zin en vlaamsch van beslagmakende
woorden, nu toogen 't gene zij altijd waren, vooze rapen tot groote
lanteerns besneen, met een kleen kleen lichtje, dat met het eerste
windeke dood waait . Heeft men eenigen eerbied voor Gods rijke
en blijde gave, onze moederlijke en vaderlijke landstale, dat men
ze leere, en zoeke, en vinde waar ze is ; dat men ze een reke
schrijvens weerdig achte, zoo gij doer, en dan zal ik aan al dien
grooten ijver geloove hechten.
Ik bedanke u voor 't gene gij mij gezonden hebt.
Duige is eigentlijk oud goed vl, w . en bovendien in Vrankrijk
geldig, onder de gedaante van douve, waarbij Bracket, niet beters
wetende, zet : << origin >> (flamande) << inconnue >>.
Daar is bij de franchers zoo veel << inconnu >>, dat van de
vlamingen afkomstig is.
Melod ie is geheel schoon, aI is 't vi . f ranch .
Inkibbelen is een schoon, oud kostelijk w . en nievers tot nu
bekend . V ieringske ook .
Moedermensch is een versterkinge van mensch, die wilt zeggen
mensch van moeder geboren ; zoo versterkt men : geen ziele door
geen levend e ziele, geen duit door geen rosters duit, geen roan (van
rood koper) duit, enz .
Blijve ue . dankbare (om nag)
Guido Gezelle .
P . S. Tracht ne keer to weten, bij de Veurne-Ambachtsche vrienden, wat een huikeriaan, uitsprekens ukriaan is, en op welk deel
van dat w . dat de stemzate zit, op huik- of -aan. ( 1)
Wellicht heeft ook Dr . Karel de Gheldere student Vervaecke
in zijn zantwerk aangemoedigd, en is, ten gevolge van een
gemeenschappelijk streven, tussen beide manners een zekere
(1) Alo'is Walgrave schrijft (Het Levers van Guido Gezelle,
Vlaamschen Priester en Dichter, Mij voor Goede en Goedkope
Lectuur, Amsterdam, Tweede deel, 1924, p . 182-183) : « Binnexn
Vlaanderen heeft hij (Gezelle) flu werkers gevormd en navolgers
verwekt . Het is schoon om zien, hoe, sedert het begin van Loquela,
alom taalspeurders rond hem geschaard staan . Jane studenten
zenden hem hun,ne vondsten en zijn met hem in briefwissel . Zo
vinden wij brieven aan Emiel Pauwelijn, Henri Depoortere,
H . Allaeys van Poperinghe, Jerome Vervaecke van Couckelaere en
anderen meer . Zij werken naar 's Meesters zin, en hij zegt het
hun : « Ik ondervmde, . ., dat de verstandige vlaamsche studenten
beginners afstand to doers van al dien fransch-vlaamschen blaai vary
„leeuw'' en „bloed'' en „aderen'' en „kappen'' en „klieven" en
meer zulke wooorden, achter welke hoegenaamd niets schuilt . . .
Heeft men eenigen eerbied voor onze moederlijke en vaderlijke
landstale, dat men ze leere, en zoeke, en vinde waar zij is . . . >> . In een voetnota schrijft Walgrave : « Zoo begint hij brieven aan
verscheidene jongeren : Pauwelijn, Vervaecke etc . . . >> . - Dr. L. Vervaecke meldt mid : « Mijn broer zaliger, Jozef, had die brief aan
Walgrave getoond >> .
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heten, dat hij een gedicht schreef ter gelegenheid van Vervaecke's eerste mis . Hier weze het de plaats om dit stukje
to drukken . Het werd niet opgenomen in Dr, de Gheldere's
bundels, en is - menen wij - helemaal onbekend, tenzij
bij degenen die er nog een of druk (Steend . K . Vande VyverePetyt, Brugge) van zouden bezitten . Het was bestemd one
gezongen to worden op de muziek van August Reyns'
Choraal-Marsch » ( 2 )
AAN DEN EERWEERDEN HEERE
JEROME VERVAECKE
Zoon van MEESTER LODEWIJK ( 3 ) zaliger gedachtenisse
en van Eerzame CATHARINA VAN DE VOORDE
op den heugelijken dag
DAT HIJ ZIJNE EERMISSE ZONG
to Couckelaere
den 3 van Nieuwjaar van 't jaar Ons Heeren 1885 .

I.
Welke penne kan bedichten
't lot dat U ten deele vie! !
Welke hand den doek oplichten
van den tempel uwer ziel !
Ref erein
Leef gelukkig, vriend der menschen,
vriend des Hemels, vriend van God !
Wat ons hers het best kan wenschen
weze uw aardsch en eeuwig lot !
II .
Heilig luidt de schoone name
waar Gij mee gekerstend zijt,
maar nu klinkt hij zonder blame,
want Gij zijt aan God gewijd .
Ref erein
(2) Een der liederen, geschreven voor de stoet ter ere van K~arel
de Goede, die in 1884 to Brugge uitging . Dr . de Gheldere bezorgde
de teksten .
(3) Lodewijk Vervaecke was hoofdonderwijzer to Koekelare van
1855 tot 1878.
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III.
Met uw refine, eenvoude zeden,
toon ons steeds den Hemelweg ;
Leer ons in uw stappen treden,
Priester van Melchisedech .
Ref erein
IV.
Wees ons raadsman en verlichter
op de sombre wereldbaan .
Wees de troost van die nog dichter
aan het kinderhart U staan .
Ref erein
V.
Ja ! Gij kunt op deze stonden,
schoon uw jub'lend herte breekt,
niet den schat van heil doorgronden
die door Moeders oogen spreekt !
Referein
VI .
Hoort Gij uit de Hemelzalen
niet een stemme welbemind,
welgekend, in 't hers U dalen
<< 'k Zegen U, mijn heilig kind !
Ref erein
Zolang << Loquela » bestond, heeft Jerome Vervaecke er
zi j n eigen V laamsche taallie f hebberi je en eigen V laamsche
taalgeleerdheid in beoefend . Dit blijkt uit de aanduidingen
die hieronder volgen .
Jerome was de broer van Rene Vervaecke, die eerst onderwijzer en van 1904 tot 1911 burgemeester van Koekelare
was ( 4 ) . Diens zoon, Louis Vervaecke, doctor in de germaanse
f ilologie en leraar aan het Koninklijk Atheneum to Mechelen,
bezit al de afleveringen van << Loquela » (1881-1895), die
eenmaal Jerome Vervaecke toebehoorden en waarin heeroom
naast de woorden die hij had ingestuurd, zijn initialen schreef .
Wij achten het belangrijk genoeg deze hier to laten volgen,
met aanduiding van jaargang en bladzijde waarin ze voorkomen, en van de plaats waar ze gehoord werden ( 5 )
(4) In 1911 ging Rene Vervaecke zich to Brussel vestigen, waar
hij weer onderwiJzer werd . Na de eerste wereldoorlog werd hij
direkteur van de lagere school Ste Barbara to St . -Jans-Molenbeek .
(5) I = jaargang 1881-1882, II = 82-83, III = 83-84, IV = 84-85,
V = 85-86, VI = 86-87, VII = 87-88, VIII = 88-89, IX = 89-90,
X = 90-91 . - Voor de volgende jaren bestond geen woordenwijzer .
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Aanhouder (X, 81, Reckem), Afbooten (Vi, 49, Couckelaere), Afzet
(VIII, 58, Reckem, Bediender (IX, 17, Reckem, Bevloeken (VI, 90,
Reckem, Bezochtsel (VIII, 61, Reckem), Biertje (VIII, 74, Lauwe),
Betoog (VIII, 74, Reckem, Bloevleesch (VI, 81, Zonnebeke, Houthulst), Boerennut (VI, 49, Couckelaere), Botten (1X, 90, Reckem,
Boten (IX, 90, Reckem, Boreling (VI, 57 & VIII, 74, Reckem),
Bot (X, 82, Reckem, Beblekken (VI, 1, Reckem), Brunstig (IX, 17,
Reckem, Bukkelen (VIII, 61, Reckem, Dienlijk (X, 82, Reckem),
Flimpegeld (IV, 65, Sint Andries bij Brugge), Galgepeerd (IV, 65,
under andere to Couckelaere), Gang (IV, 93, Ouckene), Geheelen
(IX, 91, Reckem, Geneeshuis (IX, 57, Reckem, Goed (IV, 93, Slype),
Hoogvesper (VI, 50, Couckelaere), In ne zet en ne wet (VIII, 75,
Reckem), In werke (VI, 91, Reckem), Inzet (VIII, 62, Reckem),
Kaasbrokken (X, 83, Moscroen), Klakkebeite (VI, 50, Couckelaere),
Krijgere (IV, 94, Ouckene), Kweekende (IX, 92, Lauwe), Legeren
(X, 84, Moscroen), Nut (VII, 14, Meulebeke, Paschendaele, Kortrijk),
Onschuld (IX, 93, Reckem), Oordeel (IV, 83, Brugge), Opmageren
(VI,79, Couckelaere), Opsluit (VI, 69, Couckelaere), Overdorst (VI, 51,
Couckelaere), Overspeel (VI, 51, Poperinghe), Overtrek (VI, 69, Couckelaere), Peerdewijs (IX, 61, Reckem), Potzwart (VIII, 76, Reckem),
Prieme (VIII, 63, Reckem), Proesten (X, 86, Moscroen), Prost (VI,
46, Couckelaere), Sparen (IX, 94, Reckem, Kortrijk en overal), Spinnen
(VIII, 77, Reckem), Spooksulfer (X, 87, Reckem), Stekeling (IX, 20,
Poperinghe), Terecht (IX, 95, Reckem), Uitvaarders (IX, 62, Lauwe),
Vergaren (IX, 63, Reckem), Windig (VI, 48, Couckelaere), Woonste
(VI, 72, Couckelaere), Zoetelen (IX, 64, Reckem), Zonk (IX, 64-70,
Reckem), Verstaken (IV, 69, St .-Andries bij Brugge), Vervang (VI, 48,
Couckelaere), Verzikkeld (VII, 15, Reckem), Vieringe (IX, 24, Reckem),
Vlage (VI, 48 & VIII, 55, Couckelaere), Vlamege (IX, 24, Reckem),
Vlasmeulen (VIII, 64, Reckem), Vriendtig (VI, 56, Couckelaere) .
1891 : Avallig (p . 1, Reckem), Buitendochter (p . 34, Reckem), Kostkooper (p . 36, Reckem), Ontlasten (37, Reckem), Opsteken (37,
Reckem, Couckelaere), Sporre (38, Reckem), Vergaren (39, Reckem),
Zeslof (40, Reckem), Zete (40, Reckem), Driede (42, Hondschoote in
Fr . Vlanderen), Stinken (47, Reckem), Beelen (49, Reckem), Drankgeld (50, Reckem), Jaarpenning (52, Reckem), Karoei (52, Lauwe),
Inklapper (59, Moschroen), Roervinkachtig (62, Moschroen), Stapstaan (62, Hooglede), Tegenspoedig (63, Moschroen), Tel (63, Cuerne) .
1892 : Bolte (p. 66, Moschroen), Duiver (66, Ardoye), Kane (68,
Haesebrouck), Kardjoelen (68, Moschroen), Munte (70, Deerlyk),
Verschslags (72, Deerlyk), Aanwijzen (9, Couckelaere), Bewijzen (13,
Aerseele), Euveren (13, Deerlyk), Grondgeld (13, Moschroen), Ingang
(13, Moschroen), Katteknijzer (13, Couckelaere), Ophouden (15, Aerseele ), Uitgang (16, Moschroen ), Verbeelden (16, Ledeghem ), Vlaamschgeleerd (16, Couckelaere), Zijhoudende (16, Couckelaere), Buisschen
(57, Moscroen), Roei-al (65, Moschroen) .
1893 : Wasch (p . 87, Moschroen) .
1894 : Afzitten (p . 49, Dranoutre), Verkwisten (56, Moschroen),
Ommekijk (53, Moschroen), Verleggen (56, Kortrijk) .

Zo zocht Jerome Vervaecke met Guido Gezelle, met Dr . Karel
de Gheldere en met zoveel anderen, zij n vlaamse taal, met
eerbied, to kennen en to doen kennen, in haar wezen en in
hare waarheid, in hare oorbaarheid of goedheid, en in hare
bewonderlijke schoonheid .
Raf SEYS .
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EVACUATIE VAN BURGERLIJKE BEVOLKING
UIT ONBEZET WEST-VLAANDEREN
1915-1918
De Duitse inval van augustus 1914 had weldra zeer erge gevolgen
voor de burgerlijke bevolking . Zekere buitensporigheden van Duitse
troependelen, die nog geweldig aangedikt werden door de volksmond, verwekten vanaf 20 augustus een ware paniek . Grote delen
van de burgerlijke bevolking sloegen op de vlucht en trokken immer
verder bet westen in, waar zij ook weer talrijke inwoners medesleepten, bij zover dat een veertiende van de Belgische bevolking
van oktober 1914 tot aan de bevrijding van november 1918 in bet
buitenland verbleef ( 1 ) .
De vlucht van de burgerlijke bevolking werd algemeen in de
`YJestvlaamse gemeenten, waar bet front zich einde oktober 1914
voor vier jaren vastzette ( 2 ) . Daar werd iedereen verplicht to vertrekken ten gevolge van de beschietingen .
In het kleine landsdeel dat aan de bezetting ontsnapte, kwamen
de inwoners weer tot rust, nadat de Duitsers in november 1914
bun pogingen om door het front to breken moesten opgeven .
Niemand verlaat graag zijn huffs en zijn bezittingen. Zo bleven
talrijke inwoners, meestal landbouwers, wonen acbter de vuurlijn,
alhoewel er stukken artillerie opgesteld waren op hun landerijen,
die vandaar op de vijand schoten en door deze ook beschoten werden .
Eerst in oktober en november 1915, dus na een vol jaar oorlog
aldaar, werd de burgerlijke bevolking geevacueerd, die min dan vijf
kilometer van de vuurlijn woonde ( 3 ) .
Begin 1916 begon men ook de kinderen en de ouderlingen to
verwijderen uit plaatsen dicht bij bet front . Deze maatregel werd
algemeen op 2 maart : al de kinderen tussen 3 en 16 jaar moesten
de gevaarlijke zone verlaten .
Op 7 april 1916 volgden 320 inwoners van bet westelijk deel
van de gemeente Reninge, en op 8 September al de kinderen uit
de stall Poperinge.
(1) H . Pirenne . La Belgique et la Guerre mondiale . Parijs (1928),
p . 278 .
(2) Zie onder meer : L. Bocquet & E . Hosten . L'Agonie de
Dixmude . Parijs, 1916 . E . Dent's . Uitgedreven. Oorlogsdagboek over
Clercken en omgeving . Antwerpen, 1922. J. Filliaert. De Dood van
Nieuwpoort . Nieuwpoort, 1938. C. Gezelle. De dood van leper.
Amsterdam, 1916. J. Maes . Gedenkboek aan Beselare in de eerste
wereldoorlog, 1914-1918. Langemark, 1957. C . & P. Tamboryn . Geschiedenls van Elverdinghe . Brugge (1929), pp . 205-220. A . Van
Walleghem . De oorlog in Dickebusch en omstreken . 25 juli 1914 30 ,uli 1915, uitgegeven in Biekorf 1922-1929 .
(3) Rijksarchief to Bru ge . Provinciaal Archief . De Panne, 19141918. Pak nr. 25 . - De Engelse zone strekte zich alsdan uit van
de lijn Boezinge-Proven tot aan de Franse grens bij Waasten .
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De vernieling van talrijke koopvaardijschepen door de Duitse
duikboten in bet voorjaar van 1917, zette de Engelse regering aan
om, in de zomer van 1917, vanuit leper een groot offensief to
ondernemen, ten einde de Duitse Marine van de Belgische kust
to verdrijven, of ten minste ver genoeg vooruit to komen om
de Duitse duikbootbasis to Brugge-Zeebrugge en Oostende in bet
bereik to brengen van verdragend geschut .
Het offensief zou ondernomen worden door Engelse en Franse
troepen . Deze laatsten zouden een deel van de bong rond leper
overnemen tussen Boezinge en Drie Grachten . Eens bet of fensief
goede vooruitgang had gemaakt, zouden andere Engelse troepen
aanvallen vanuit Nieuwpoort en zou bet Belgisch leger op zijn
beurt tot bet offensief overgaan vanuit Diksmuide .
Er werd verwacht dat de vijand, van zohaast hij lout rook,
de gebieden achter bet front, waar de troepen samengetrokken
werden, onder zwaar vuur zou nemen . Daarom werd besloten
de burgerlijke bevolking aldaar to ontruimen .
Reeds op 14 april 1917, drie maanden vaor bet begin van bet
offensief, moesten de veertig families van landbouwers, die waren
blijven wonen to Elverdinge, Vlamertinge, Dikkebus, Kemmel,
Nieuwkerke en Ploegsteert, op bevel van de Engelse militaire
overheid, bun hof steden verlaten .
Op 16 mei werden de kinderen uit de wijken De Klijte en
Ouderdom to Reningelst naar veiliger plaatsen overgebracht ( 4 ) .
Op 28 juni 1917 lies de minister van binnenlandse zaken uit
Le Havre weten aan de burgerlijke gouverneur van West-Vlaanderen
in De Panne, dat bet Belgisch leger tegen 15 juli de evacuatie
vroeg van de gemeenten Avekapelle, Eggewaartskapelle, Zoutenaaie,
Lampernisse, Lo, Pollinkhove en Oostvleteren . Er werden ook
bombardementen op Veurne en De Panne verwacht .
De volgende dag lies de minister van oorlog weten dat bet
eerste Franse leper, dat bet front bezette tussen Drie Grachten
en Boezinge, de evacuatie van de bevolking vroeg, die woonde
ten oosten van de lijn Stavele-Krombeke, de dorpen inbegrepen .
Het ging bier om een 13 .000 inwoners, die met bun vee naar
Frankrijk moesten gestuurd worden, omdat er geen plaats beschikbaar was in bet nog onbezette landsdeel .
Als gevolg op deze mededelingen zond de militaire gouverneur
van West-Vlaanderen een omzendbrief, waarbij gaps de burgerlijke
bevolking van Oostduinkerke, Koksijde, Ramskapelle, Wulpen,
Booitshoeke, Pervijze, Avekapelle, Zoutenaaie, Eggewaartskapelle,
Lampernisse, Oudekapelle, Nieuwkapelle, Lo, Pollinkhove, Reninge,
Oostvleteren, Stavele, Westvleteren, Krombeke en Woesten tegen
15 juli haar woonplaats moest verlaten en naar Frankrijk uitwijken .
Slechts de grote landbouwers, de gemeenteoverheden, de pastoors,
( 4 ) Ibiclem . PaR nr . 25.
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dokters en apothekers, alsook de rijksambtenaren mochten blijven
met hun vrouw of hun meid . Daarenboven moesten ook ter plaats
blijven de voerlieden die met paarden en wagens voor het leger
of voor de ravitaillering aangeworven waren, de werklieden belast
met het onderhoud van de wegen en bet personeel van de militaire
bad- en wasserijinrichtingen .
De paarden en bet vee moesten ter plaatse achtergelaten worden
en zouden door bet leger aangekocht worden . De evacuatie zou
per trein geschieden en de vluchtelingen mochten slechts weinig
gepak medenemen .
De ontruiming van de bevolking begon op 15 juli met twee
treinen per dag, een in de voormiddag en een in de namiddag,
en zou duren tot 19 juli . De vluchtelingen zouden met militaire
kamions en met stoomtrams naar de stations gebracht worden to
Klein Leisele en to Veurne .
Volgens een telegram van de Franse pref et van bet Noorderdepartement to Duinkerke, dd . 12 juli, waren de treinen met
deze vluchtelingen bestemd voor de departementen Maine-et-Loire,
Loire-Inferieure, Vendee, Deux-Sevres, Vienne, Indre, Nievre, Allier
en Sarthe, dus voor N .-W . en voor Midden-Frankrijk .
De arrondissementscommissaris van Veurne lies weten op 16 juli
dat de trein uit Veurne vertrokken was met 1210 personen
553 vrouwen, 317 mannen en 340 kinderen . Hij bestond uit tien
internationals wagens en zes tweeds-klasserijtuigen . Ieder vluchteling
had een half brood en een dons met 300 gr . ingelegd vlees ontvangen.
De inwoners van de Franse zone (Oostvleteren-Reninge), die
woonden ten oosten van de vaart van Poperinge, hadden op 20 juli
bevel ontvangen bun woningen to verlaten tegen 26 juli, Op 24 juli
kwam er een verandering : slechts deze die woonden ten 0 . van
de weg Veurne-leper moesten vertrekken . De overige, die woonden
tussen deze weg en de vaart van Poperinge, mochten blijven
a leurs risques et perils >> .
Om de verwarring nog groter to maker, lies de militaire gouverneur van West-Vlaanderen op 15 juli een plakbrief uithangen,
waarbij de inwoners van De Panne, Adinkerke en Veurne de
dringende raad ontvingen vrijwilli en tijdelijk naar Frankrijk uit
to wijken, om reden van de dreigende beschietingen . En op
5 augustus gaven de Engelsen, die het front to Nieuwpoort bezetten,
de inwoners van Koksijde bevel terstond bun gemeente to verlaten .
In juli was geheel Reninge ontruimd, met uitzondering van
24 inwoners, maar in augustus waren enkele inwoners teruggekeerd
zodat de bevolking toen reeds tot 40 personen was aangegroeid .
Over de evacuatie van de burgerlijke bevolking bezitten wij
een omstandig verslag opgemaakt op 4 oktober 1917 door de
arrondissementscommissaris van leper to Watou .
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7 juli was de vastgestelde dag voor de ontruiming van delen
van Krombeke, Oostvleteren, Westvleteren en Woesten, gelegen
in de Franse zone. Men mocht noch vee noch meubelen medenemen .
Slechts weinigen verlieten de bovengemelde gemeenten, die toen
bewoond waren respectievelijk door 1386, 2195, 2310 en 602 inwoners .
Daarvan moesten 300, 1000, 500 en 100 vertrekken . In werkelijkheid
waren er uit deze gemeenten vertrokken 0, 71, 4 en 47 .
Op 12 juli werden het deel van Oostvleteren en Woesten, alsook
de gemeenten Elverdinge, Vlamertinge en Dikkebus, die in de
Engelse zone lagen, door de militairen uitgedreven . Op 23 September
mochten de meesten onder hen terugkeren . Slechts 160 vluchtelingen uit Dikkebus hadden nog geen toelating bekomen om huiswaarts to keren .
Op 25 juli ontruimden de Fransen de inwoners van Woesten en
Oostvleteren . Zij mochten niet terugkeren, alhoewel de arrondissementscommissaris deze ontruiming nutteloos vond .
Op 30 juli bleven er zonder toelating nog 40 inwoners to Woesten
en 260 to Oostvleteren. Zij werden verder met rust gelaten, nadat
vier landbouwers, die door de Franse gendarmerie waren weggeleid,
door tussenkomst van de arrondissementscommissaris waren vrijgelaten . De andere inwoners kwamen stilaan terug zonder toelating,
en in oktober waren er weer een 300-400 inwoners to Woesten en
een 600-700 to Oostvleteren .
In de Engelse zone werd bij iedere evacuatie door de militaire
en burgerlijke overheid een << constat de lieu >> opgemaakt . De
huizen werden gesloten . Toch werd er veel gestolen door de soldaten,
die deuren en vensters gebruikten als brandhout . In de Franse zone
werd geen << constat de lieu >> opgemaakt . Bij het vertrek van de
inwoners, werden de huizen betrokken door de soldaten, die er
alles openbraken, stolen of vernielden. Met de klederen van de
burgerlijke bevolking hielden zij regelmatig mascaraden in het
bijzijn van hun officieren .
Tot zover het verslag van de arrondissementscommissaris (s) .
Stilaan konden talrijke geevacueerde inwoners naar hun woningen
terugkeren. Hun rust zou echter van korte duur zijn .
Het groot Duits offensief in Vlaanderen van 9 tot 28 april 1918,
dat de Kemmelberg veroverde en 15 km . vooruitkwam, dreigde
het Belgische leger in to sluiten . Het verwekte een paniek bij de
burgerlijke bevolking en ook onrust bij het leger, dat vreesde de
IJzer to moeten verlaten om naar Frankrijk of to rukken, ten einde
niet door de vijand omsingeld to worden .
Het offensief zette in op 9 april ten Z . van Armentieres, op
Frans grondgebied, en sloeg de volgende dag over naar het N .
van deze stad, op Belgisch grondgebied . De inwoners uit de meest
( 5 ) Ibidem . Pak nr . 27.
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bedreigde gemeenten werden door niemand gewaarschuwd en moesten
vluchten voor de geweldige beschietingen . De Belgische regering
had reeds op 10 april besloten maatregelen to nemen voor de ontruiming van de burgerlijke bevolking aldaar, maar zij kwamen
niet meer tot uitvoering . Reeds de volgende dagen werden Nieuwkerke, Ploegsteert en Dranouter door de vijand veroverd, en was
de bevolking uit deze gemeenten gevlucht, evenals uit Kemmel,
Voormezele, Dikkebus, Westouter en Reningelst .
Het Belgisch leper nam voorbereidingen tot de of tocht . Het
vreesde dat zijn front door de Duitsers aan een zware beschieting zou
onderworpen worden. Daarom werd de bevolking door een eerste
plakbrief van 21 april bevolen de streek to ontruimen ten 0 .
van de weg Koksijde-Bad - Veurne, ten 0. van de Lovaart, en vanaf
Nieuwkapelle tot Reninge, ten 0. van de weg Veurne-leper . De
burgers moesten het Belgisch grondgebied verlaten en naar Frankrijk
trekken. Hun paarden en vee mochten zij aan het leger verkopen .
In de ontruimde streek zouden nieuwe verdedigingsstellingen gebouwd worden ( 6) .
Drie dagen later, op 24 april, kregen de inwoners van het overige
onbezette gebied, ten W . van de boven vermelde lijn, bevel zich
gereed to maken voor een eventuele ontruiming van hun woonplaatsen (7 ) .
Ondertussen ging de vlucht van de inwoners uit de f rontstreek
verder. leder dag werd een speciale trein ingelegd om ze naar
Frankrijk to vervoeren . Wie over de nodige geldmiddelen beschikte
mocht op eigen kosten vertrekken .
Van 11 tot 25 april waren uit bet arrondissement leper 4.300
personen vertrokken per trein, 1000 per wagen, 500 to voet, en
waren 500 ouderlingen en kinderen uit gestichten naar Frankrijk
gezonden ( 8 ) .
Op 27 en 28 april vertrokken 2722 vluchtelingen uit bet station
Proven, en op 30 april 2663 uit bet station Roesbrugge.
Ook de stad Poperinge werd ontruimd tot aan de spoorlijn
Poperinge-Hazebroek . De administratieve commissie, die opgericht
was omdat de meeste leden van de gemeenteraad naar Frankrijk
waren uitgeweken, had haar zetel in een barak to St. Jan-ter-Biezen .
Op 3 mei, nadat bet Duits offensief doodgelopen was, werd de
ontruiming van de gemeenten Oost- en Westvleteren afgelast ( 9) .
De landbouwers, die bun hof steden hadden moeten verlaten ten 0 .
van de Lovaart en van de weg Veurne-leper, stonden voor grote
moeilijkheden . Slechts enkelen konden met bun vee, wat meubels
en wat landbouwgereedschap per trein naar Frankrijk vertrekke~n .
(6) Verzameling der Besluiten en Omzendbrieven uitgegeven door
de burgerlijke Gouverneur 1914-1918, voor onbezet West-Vlaanderen .
Deel I. Brugge, 1920, p . 410.
(7) Ibidem . Blz . 415 .
(8) Provinciaal Archief . De Panne, 1914-1918 . Pak nr . 28.
(9) Zelfde pak.
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Het Belgisch Midden-Comiteit voor Landbouwbelangen spande zich
in om voor hen hof steden to vinden in Normandie . En daar het
vervoer per spoor van vee en wagens niet goed mogelijk was, gaf
dit Midden-Comiteit op 25 juni 1918 een reiswijzer uit om met
wagens en vee, in veertien dagreizen Rouen to bereiken . leper dagreis zou 25-30 km . tellen in vlakke streken en 15-20 km . in bergstreken . Hof steden waren aangewezen, waar de boeren onderweg
konden vernachten . De weg liep over Boulogne of Fruges naar
Abbeville, Neufchatel tot Rouen .
Hoeveel landbouwersgezinnen op deze manier vertrokken zijn
kan uit de archiefbundels niet opgemaakt worden .
Dit waren de laatste evacuaties van de burgerlijke bevolking in
onbezet West-Vlaanderen. Begin september 1918 werden enkele van
de in april 1918 veroverde gemeenten door de Duitsers ontruimd,
die hun frontuitsprong bij Belle opgaven om troepen uit to sparen.
De arrondissementscommissaris van leper ondernam terstond een
verkenning in het bevrijde gebied . Volgens zijn brief van 4 september was Nieuwkerke volledig vernield, evenals Loker . Maar er
waren nog meubels aanwezig in de kerken van Westouter, Reningelst
en De Klijte . Deze drie kerken waren zwaar beschadigd maar
konden nog hersteld worden .
Overal stonden de tarweoogsten, die voor het Duitse offensief
van april gezaaid waren, nog op het land. De arrondissementscommissaris poogde vruchteloos de toelating to bekomen om deze
oogsten binnen to halen . Hij stuitte op moeilijkheden bij de Engelse
legeroverheid . In dit gebied immers werden voorbereidingen
getrof fen voor bet grote offensief, dat op 28 september 1918 van
leper zou uitgaan, en vanaf 14 oktober de bevrijding van ons
land zou inleiden.
] O S. D E SMET.

AFKOOP VAN KLOKKEN

De klokken waren het recht van de overwinnaar, zo zegt de overlevering. De overwonnene mocht of moest zijn klokken afkopen .
Welke klokken vielen under dit recht ? Het gebruik betrof, voor
zover ik weet, alleen de klokken van een omheinde en versterkte
stad die capituleerde na weerstand to hebben geboden, d .w .z . nadat
de belegeraar zijn geschut tenminste eenmaal had of gevuurd . In dit
geval had de artilleriemeester recht op de kerkklokken, schellen
en bellen, en op al het bronzen en koperen huisgerief van de stad .
In de praktijk waren de inwoners dan gehouden hun klokken en
metaal of to ko pen . Een sum wend vastgesteld, en de geschutmeester
deelde het bedrag met de andere artillerieof ficieren .
Kent onze lokale geschiedenis zo 'n geval van afkoop ?
V. H.
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MENGELMAREN
IEPERSE VINKENIERS TEN TIJDE VAN NAPOLEON
1811
In de jaren 1800-1825 waren Armentieres en Nieppe de hoofdplaatsen van de vinkenliefhebberij, in hat aanpalende Leiedepartement
stond leper aan de spits .
In 1811 ward to Armentieres een prijskamp gehouden die door
een belangstellende, M . Bottin, ward bijgewoond en beschreven
(Archives du Nord 2, 1832, 153-155) .
De wedstrijd ward aangekondigd door een circulaire gezonden
naar al de liefhebbers van de omstreken (departementen Nord,
Pas-de-Calais en Leie) en naar de blades . De brief bevatte hat
reglement van hat spel .
Het peloton (= vier vinken) van leper behaalde er de eerste
prijs : de vier vinken samen sloegen 2456 slagen in een uur. De
2 e prijs ging naar hat peloton van Nieuwkerke met 2368 slagen,
en de 3e prijs naar Armentieres met 2272 slagen.
Names nog deal aan de netting : Fleurbaix (P . d . C .), Radinghem (N .) en Ligny (N.) met elk een peloton, Neuve-Chapelle
(P . d. C .) met twee pelotons.
Ben zekere Valonges van leper behaalde de le prijs voor de
individuele vink die hat meest sloeg per uur, nl . 772 slagen .
Bottin noteert dat een goede vink << pose 600 a 700 fois par
heure >> . In 1812 ward een vink die 600 a 700 maal sloeg aan
de vinkenier Loridan van Armentieres verkocht voor 49,50 F . Men
ging sours tot 100 frank voor een vink. In de streak waren er
specialisten die zieke vogels verzorgden.
E. N.
DE PAD EN DE HAGEDIS UIT DE ST . BERTIJNSABDIJ
OP TOURNEE TE BRUGGE
1802
De Bruggelingen kregen in de zomer van 1802 een « Weergaloos
Verschynsel der Natuer >> to zien binnen hun muren, nl . de beruchte
pad en hagedis uit hat Benediktijnerklooster van St . Omer . De
Gazette van Brugge bracht op 23 Messidor jaar X (1802, juli 12)
de volgende advertentie .
<< Den burger Roux, zig fangs Brussel sae Part's begevende, heels
d'eer van de Brugsche inwoonders to verwittigen, das by in hat
hugs n° 29 in St Amandstraet by de Groote Marks, laet zien de
Pad en Hegdis die de Benedictines van St Bertin to St Omer
in bezit hadden en in hunne kerk lieten, zoo als blykt uyt hat
hierbygevoegd certificaet.
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Den Hegdis is 9 fransche voeten lang en den Pad 5 voeten
op 3 breed.
Certif icaet gegeven door de agtbaerste persoonen der stad en
bekragtigd door den Meyer die het met zynen stempel bekleed
heef t
Wy onderschreven, alle inwoonders der commune van St Omer,
bevestigen dat de Padde en Hegdis, die den burger Roux bekomen
heef t van den burger Delbeune-Loiseau, woonende in d'hoogstraete
to St Omer, de twee zelfste gedierten zyn, die gedurende meer
dan eene eeuw to zien geweest hebben in de kerk van St Bertin,
klooster der voormalige Benedictinnen, alwaer de inwoonders der
stad, als ook de vremdelingen, die gingen zien, om hunne buytengewoone groote en zeldzaem !even in hun hol .
Gedaen to St Omer den 3 Floreal jaer 10 der Republiek .
(get) Debeune-Loiseau, De Flandere, Poyer, Etienne Machin,
Du Font, Prince, Fr . Machin, Blot, C . F. Hans, Benedictus Blonde! .
Men zal deze gedierten konnen gaen zien, geduerende zes dagen,
to rekenen van gisteren 22 Messidor, van 10 ueren 's morgens
tot 9 's avonds . Op dat ieder genugt zou hebben van die monstreuze
dieren to zien, en om den prys niet to moeten verminderen, heeft
men den zelven gesteld op eenen schelling par persoon en 2 stuyvers
vlaemsch voor de kinders .
Indien eenige persoonen die gedierten t'hunnen huyze believers,
zy konnen ze doers vraegen . »
J. D. D.
VLAAMSE WOORDEN IN HET DIALECT VAN HET PAS-DE-CALAIS

Onlangs hoorde ik uit de mond van een boer uit Sainte Marie
Kerque (in het Pas-de-Calais, tegen Audruicq ofte Ouderwijk)
volgende uitdrukkingen : << un petit kotj' (= kotje) ; quel beau
bogard ! (= boomgaard) ; les pannes du toit . »
Sainte Marie Kerque ligt, als ik het goed voorheb, niet in het
eigenlijk Frans Vlaanderen, dat in 1659, 1668 en 1678 door Frankrijk genaast werd, maar we! in de kasselrij van Sint-Omaars, deel
van het graafschap Vlaanderen dat in 1 191 en 1212 voor Vlaanderen
verloren ging .
Zijn die Vlaamse woorden in het dialect van het Pas-de-Calais
gedrongen onder invloed van bet Vlaams dat op een paar uur
vandaar nog de volkstaal is, ofwel zijn ze een overblijfsel van uit
de tijd toen het Vlaams nog de voertaal was in die streek, zoals
blijkt uit veel plaatsnamen als Audruicq (Ouderwijk), Sangatte
(Zandgat), Wissant (Witzand), enz . ?
Misschien mogen wij bij deze gelegenheid ook onze lezers verwij zen naar een artikel van dr . P . C . Paardekoper, uit Eindhoven,
verschenen in << Panorama » van 19 juli jl ., en waarin hij de naam
de Gaulle een verbastering heet van onze Vlaamse naam Vandewalle,
en Petain een verbastering van Pittem .
L. D. V.
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NOG EEN KROKODIL ALS EX-VOTO

Op de vraag of de krokodil nog elders dan to Kerselare en to
Abbeville als ex-voto voorkomt (Biekorf, 1958, blz . 256) kan ik
wijzen op een geval in Spanje, namelijk to Sevilla . Aan een van
de portalen aan de noordzijde van de kathedraal, de zogenaamde
puerta del Lagarto », is een houten krokodil opgehangen. Deze
zou een herinnering zijn aan een krokodil die door de sultan van
Egypte aan koning Alfons X in 1260 geschonken werd . Meet lijkt
over dit geval niet geweten to zijn, en of bet bier al dan niet over
een ex-voto gaat blijft een open vraag .
H. P . Gent .
REMEDIE TEGEN RUNDERPEST

Oekene

1732

Rond bet jaar 1732 heerste in 't zuiden van Vlaanderen een
geweldige sterf to onder de koeien en paarden . De gemeente Oekene
had er vooral zwaar mede of to rekenen .
In bet Resolutieboek van Oekene, anno 1732, leest men een
verslag over de beraadslaging genomen in de Vergadering van de
Gezworenen, Notabelen en gelande van de <t prochie >, waarin de
maatregelen worden voorgeschreven om die plaag tegen to gaan .
Op dat verslag volgt een interessante en « probate remedie > aangegeven tegen de heersende kwaal .
Desen 8en maerte 1732, nadien dat door Tobias Verscheure
ende Francois Doisoing, of ficieren, vermaent waeren de gesworen
notable .ende gelande mitsgaders noch veele andere gemeenten ter
interventie van Sr Gillis Domicent, bailliu, ten huijse van Ignaes
Grijmonpon, is geresolveert geweest op de sieckte van de coeybeesten
die op dese ende omligghende prochien was ontsteken, daer to
imploijeren Joannes Dewitte, meester beenhouwer, Jacobus van
Reable, meester peerdesmit, ende Joseph Vandenbroele, coeijmeester, daer gecommen van bet walsquartier alwaer de quaele
geweest hadde, omme by bun alledaeghe rout to gaen ende de
coeijbeesten ende peerdebeesten to visiteren op hunne tonghe alwaer
een twee ofte meet blaeskens op quaem ; dewelcke moesten met een
stuck silver afgesteken worden tot den bloede ende gevreven met
eenen tijpeschen vitriolsteen ende nadien peper ende soudt dat
tsaemen gestampt was, daerin gevreven ende de beeste in haeren
hals bloet trocken ende doen volgens de naerschreven geneesmiddelen .
Is oock ten selventyde geresolveert ende daertoe gedeputeert
Jacobus Wancket to senden naer Brugghe omme permissie van syn
hooghweirdigheijt dat den beer pastoor soude moghen de beesten
belesen, hetwelcke gepermitteert wiert indien den noodt hetselve
vereisste. Welcke personen al moeten uijt van de prochie betaelt
worden volghens hunne merite . My toirconden . L. J . Vanhecke. >
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<t Dit is eenen voorkomenden geneesmiddel voor de beesten die
met de plaeghe besmet sijn
Theriakel of to Orvietan
.
. drie dragmen .
Groffelsnagels
een dragma .
Caneele
een dragma .
Gebroken peper
twee dragmen .
een dragma .
Ginnebeer
Geneverbesien
twee dragmen .
Ende eene gemeyne note muscade die men moet stampen .

Men stelt alle het selve to weeken gedeurende den tijdt van 5 a
b uren ten minste in eene pinte goeden rooden wijn, gegoten in
eenen pot die wel moet gedeckt sijn . Ende aleen dese geneesmiddel
to geven men moet sorghe hebben van alles wel to roeren soodaenigh
dat de moere ofte bet grondsop gemengelt met den wijn volght dat
men daer uijt schinckt . Men moet oock acht nemen desen geneesmiddel niet in to geven tensij de beeste 5 a b uren geweest is sonder
eten .
F. M. W.
UIT HET REPERTORIUM VAN DE BRUGSE LIEDJESZANGER
BLINDS NARDEN

Te Antwerpen in de Stadsbibliotheek (Centrale - Conscienceplein) ontdekten we onlangs een gedrukt vliegend blad, dat de
volgende kenmerken draagt
1 . Voorval to Brugge . Nieuw liedeken geschonken voor 1857 . Stemme
Vinkt maar op de Grote Markt. --- Inc. : Vrienden die hier myn lied
aenhoort / Ik zal het u verklaren . - - Expl . : Want voor ow geld
komen zy al / In uw netje gekropen . -- 7 str van 10 verzen.
Eigendomsmerk : Te Brugge by Blinden Narden Koopman in stuyfregen .
Inhoud : Beschrijving van een voorval to Brugge op de Grote Markt
tijdens een avondvoorstelling in de « Maneeze » of circus met paardenspelen . De mast brak door, het zeil sloeg neer, de nette dames en
heren werden tamelijk beschadigd in hun tijdelijke goederen . Het
gehele gebeuren wordt vergeleken met een vogelvangst in een vinkennet .

Waarschijnlijk is dit de tekst van een lied, dat we vaak hebben
horen vernoemen, maar nog niet hadden gedrukt gevonden . We
hebben het ook nog niet horen zingen, alhoewel bet bekend schijnt
to zijn bij oude volkszangers .
Van dezelfde liedjeszanger bezit bet Archief van de Bond der
Westvlaamse Folkloristen to Brugge een vijftal liederenteksten . Het
zijn handschrift-opnamen afkomstig van de plaatsnaamkundige Karel
de Flou, opgetekend op aanvraag van zijn vriend-folklorist Antoon
Verwaetermeulen . We sommen hierna hun kenmerken op .
2 . Van den Schuttersbaas. -- Inc . : Komt vrienden luistert hier /
Ik zal u gaan vertellen . -- Expl. : Want voor zijn vrouwtje zwaar
verdriet / zynen naam noem ik niet . - - 7 str van 10 verzen . - lnhoud
Een lid van een schuttersgilde gaat een wedding aan om 20 pinten
to drinken . Hij verliest de wedding en moet na onverkwikkelijke lot-
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gevallen naar huffs gedragen worden door zijn makkers, die de miserere
zingen. Zijn vrouw mag de stinkende kleren uitkuisen .
3 . (Zonder titel) - Inc . : Daar is flu wader een grapje uitgestoken I
een grapje dat de stall vereerd . - Expl . : Dat was een spelletje als
Jantje thuis gekomen is I hij kost haast op zyn benen niet meer
staan . - 5 str van 8 verzen . -- Inhoud : Jantje wil van zijn lief
Lucie afkomen . Zonder bet gelag to betalen last hij haar in een herberg
achter. Omdat ze geen geld heeft, moat ze haar mantel als panel achterlaten . Ze rent naar Jantje's moeder, verhaalt iets over een vechtpartij
en een gescheurde broek, en trekt er met Jantje's baste broek vandoor
om haar eigen panel of to lossen . Thema : de bedrieger bedrogen .
4. Lied van Sofia. - Inc . : Hewel boerinne is Sofia niet thuis I Ba ja
Pier Sies komt maar in huffs . - Expl. : Dit was een vrijage I met
volle courage . - 5 str van 4 verzen . - Inhoud : Beschrijving van een
ouderwetse vrijpartij, die nogal aangebrand afloopt .
5 . De Blinde Man . - Inc . : Mijn dagen die zijn nachten I Ben
gaps alleen op d'aard. - Expl. : Menschen wilt mij toch aanhoren I
verschaft den armen blinden brood . - 3 str van 8 verzen. - Inhoud
De blinde liedjeszanger beschrijft zijn ellende en al wat hij missen
moat van menselijk geluk . Hij zingt en bedelt om zijn brood to
verdienen .
6 . Een mislopend meisje. - Inc . : Vrienden luistert ik zal u gaan
verklaren I 't Was maar een dochtertje van achttien jaren . - Expl .
Vergeef mij dan de straffen van mijn zonden I Wat dat hat leven van
een jong meisje is . - 9 str van 4 verzen . - Inhoud : Een jong meisje
vlucht met haar even jonge minnaar . Haar geld en goad gaat er door
en de jonge man wordt soldaat . Radeloos komt hat meisje terecht in
een huffs van plezier . Eerst wordt er haar schoonheid f el gevierd,
maar weldra wordt ze ziek en ze sterft. Ze beklaagt zich over haar
vernietigd leven .

Dit zestal bewaarde opnamen zijn waarschijnlijk slechts een klein
gedeelte van hat repertorium van Blinde Narden. Zijn liederen
handelen towel over persoonlijke, als over plaatselijke en algemeen
in hat volkslied bekende thema's . Zou er nog veal meer van dit
repertorium to vinden zijn ? Kent iemand andere gedrukte bladen
uit hat fonds van die Brugse zanger ?
Voor de studie van hat Brugse volkslied na 1880 (datum van
de uitgave van de bundel Lootens-Feys) ward tot nog toe bitter
weinig gedaan. Het is taker dat nog heel wat verscholen ligt in
een to zeer versmade schatkamer : hat liederenschrijfboek . Vroeger
en ook nu nog hielden zangliefhebbers (en liefhebsters) bun repertorium bij in een schrijfboek dat door de jaren been ward aangevuld
en thans de liederenvoorliefde van een bepaalde persoon gedurende
een zekere tijd openbaart . Inzage van dergelijke handschriften, zogenaamd van geringe waarde, zou bet vergelijkend volksliedonderzoek
fel in de hand werken . Inlichtingen over liederenhandschriften en
over de persoon van Blinde Narden en zijn repertorium zijn zeer
welkom .
H . STALPAERT.
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MUILSTOTERS EN BRAADVARKENS

in de Kerkschat van bet O .-L.-Vrouwkapittel to Kortrijk
1407

De inventaris van bet zilverwerk van de Kortrijkse Kapittelkerk
vermeldt in 1407 o .m. een serie van elf verzilverde muistoters . Deze
benaming voor handrelikwiehouder (zeinsel) was zo gebruikelijk en
sevens zo onvertaalbaar das ze door de kanunnik-secretaris van bet
Kapittel zonder meer in zijn latijnse redactie werd ingelast (<< Item
undecim mulstoters deargentate eiusdem f orme >>) .
Dezelfde inventaris van 1407 bewaarde ons ook nog een paar
familiaire benamingen van liturgische paramenten, nl . van koorkappen .
Een stel blauwe kappen noemde men de blaeu ridders, een stel
rode de roed e ridders.
Twee koorkappen die de koorheren bijzonder zwaar voorkwamen,
heetten in de omgang de braedverkins : zwaar om er als een varkentje
in to stoven .
Een ander paar kappen met leeuwen in borduurwerk droeg de
naam helleboden . Omdat die leeuwen gedrochtelijk als duivelfiguren
voorkwamen ? De betekenis is niet zo duidelijk .
Deze weinige vlaamse taalrelieken uit de lange latijnse inventaris
van 1407 laten toch vermoeden das de Kortrijkse kapittelberen en
hun suppoosten zirh van een kleurige groepstaal wisten to bedieren .
E. N .
POESTERMANIEREN .

Biekorf hiervoor blz . 254.

Poester is in Westvleteren en omstreken nog volop in gebruik .
We moeten nog poesteren d .i . de koeien voederen, verzorgen,
melken . Van een lompe jongen zegt men : << Hij heeft maar
poestermanieren . >>

Technisch onderlegde boeren zeggen wel eens : << De poester
maakt de winst in den koestal . > Om melkvee to voederen moet
men immers iets afweten van rantsoeneren .
J . D . Westvleteren .
DE WIND VAN ACHTER

De vaarwelgroet << Salut en de kost en de wind van achter >>
words ook wel schertsend en vriendelijk gezegd . Het hangs of van
de soon. Meent men bet ernstig, dan words << de wind van achter
niet hoorbaar uitgesproken . Het frans kept ook deze schertsende
afscheidsgroet : << Bon voyage, bon vent . - La paille au derriere et
le feu dedans .
Anders kan de spreuk << hij heeft de wind van achter >> uitdrukken
das men werkelijk blij is als iemand bet aftrapt, das men << liever
zijn hielen dan zijn tenen ziet >> .
Vriendelijk schertsend zijn steeds de << complimenten aan uw
metje, aan uw slaapmutse . »
B . V . Kortrijk .
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VRAAGWINKEL
School van Lanonreetkunde to Assebroek . 1826

In 1825 werd « met autorisatie van de bevoegde overheyd >> een
school van landmeetkunde opgericht to Assebroek « in het beluyk van
d'herberge Zevekote >>. Deze herberg of brouwerij was gelegen langs
de Gentse heerweg (nu Astridlaan) . De lessen worden enige tijd onderbroken « om een kleyn obstakel >>, dock zouden op 2 november 1826
hernomen worden . Zo bericht de Gazette van Brugge van 9 October 1826 .
Is er iets meet over deze school bekend ?
J. D.

Rode en witte valken

op een steekspel gehouden to Mechelen op 8 augustus 1434 wilt
Joos van den Walle, die het vorig jaar forestier van Brugge geweest
was, zich zo to onderscheiden dat hij « eenen witten valck wan, als
wesende den danck van die van buyten > : zo vertelt Despars in zijn
Cronijcke van Vlaenderen III 337.
De gewone valk voor de jacht was de rode valk . Bij uitzondering
ontmoet men een vermelding van een witte valk, die een zeldzame
en kostbare vogel moet geweest zijn . Toen Keizer Karel in 1530 het
eiland Malta aan de ridders van Sint-Jan afstond, legde hij hun de
feodale verplichting op hem jaarlijks een witte valk to zenden . De
witte valk heeft later zijn naam gegeven aan een ridderorde in 1732
ingesteld door de prins van Saksen .
Dit weinige hier medegedeeld met vriendelijk verzoek om aanvulling
en verdere toelichting.
C . B.

Bronsgieters van Harelbeke

In 1307 worden de standaardgewichten van de stall Brugge geijkt
door Jan van Haerlebeke. Een belangrijk werk waarvoor deze bronsgieter 9 pond ontving . Jan van Harelbeke doet hier denken aan de
drie gebroeders van Harelbeke die in 1392 en 1398 de twee klokken
van Damme gegoten hebben . Volgens Weale was de naam van deze
Harelbeekse klokgieters de Leenknecht.
Heeft Harelbeke in de 14e en 15e eeuw nog meet klok- of bronsgieters geteld ?
K. A .

Kortrijks zilverwerk to Schendelbeke

Een zilveren ciborie in de parochiekerk van Schendelbeke bij
Geeraardsbergen draagt een Kortrijkse stempel, zo werd mij medegedeeld ; naar schatting uit de 18e eeuw . Werd dit stuk reeds onderzocht en beschreven ?
F. V.

Willem Bibaut van T ielt

Hij was generaal van de Kartuizers van omstreeks 1521 tot aan zijn
dood in 1535 . Een geschilderd tweeluik met zijn afbeelding (als
schenker ?) was voor 1914 bewaard in de collectie van gravin de Liedekerke to Brussel . Staat dit werk ergens in de kunstgeschiedenis beschreven ? en tot welke collectie behoort het tegenwoordig ? w. J .
Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge
Abonnementsprijs : 100 F.
Postrekening : 2335.37
Drukkerij G.

BARBIAUX,

Minderbroedersstraat, 20, Brugge
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DAT IS EEN LEER . EN
LEESBLAD VOOR ALLE
VERSTANDIGE VLAMINGEN
GESTICHT IN 1890
DOOR GUIDO GEZELLE

59e Jaar

VOOR GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE
EN FOLKLORE
VERSCHIJNT MAANDELIJKS TE

BRUGGE

10A met extra vervolgnummer Zaaimaand 1958

HET GOEDEVRIJDAGSKIND TE IEPER
In de praalstoet van de Gouden Boom, die to Brugge,
in juli en augustus, een bijval van onverdacht allooi heeft gekend, moet de groep van bet Goedevrijdagskind (tafereel VIII
van het programmaboekje) de bijzondere nieuwsgierigheid van
meer dan een toeschouwer hebben opgewekt . Van verschillende zij den immers werd de vraag gesteld wat dat kind
eigenlijk betekende .
In de praalstoet, die bet verleden van Vlaanderen naar
de volkslegende in beeld wilde brengen, diende bet Goedevrijdagskind tot voorbeeld en staving van de barmhartigheid
van gravin Johanna van Constantinopel . Inderdaad, de volksoverlevering zag het leven van die gravin als een aaneenrijging
van ongelukken . 2ij was ternauwernood vier jaar oud, toen
zij haar moeder verloor ; twee jaar later verdween haar vader
in tragische omstandigheden, ginder ver in bet Oosten, tij dens
een krijgstocht tegen de Bulgaren . De regent, die tijdens haar
minderjarigheid het bestuur over bet graaf schap voerde, was
op zijn eigen baat bedacht, en verschafte haar grote last .
Haar huwelijk begon gelukkig, maar na korte jaren werd haar
echtgenoot in de slag van Bouvines gevangen genomen en
meer dan twaalf jaren opgesloten . Hij kwam haar terug
geknakt naar geest en lichaam, en ontviel haar na enkele jaren.
Het enige kind, dat haar tot troost overbleef, werd twee jaar
later door de dood weggerukt . Haar tweede huwelijk bleef
kinderloos, en haar zuster Margareta, die de voortzetting van
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het graf elijk geslacht moest verzekeren, had wegens haar
eerste huwelijk een onontwarbare toestand geschapen . Toen
zij overleed, zag de toekomst van het graaf schap, waarvoor
zij zoveel had geleden, er somber uit .
Uit al die levensellende was in bet hart van de gravin
mildheid en goedheid gegroeid : bet ongeluk had haar
dichter bij bet Kruis en bij bet lijdende yolk gebracht . In
de geest van bet nageslacht werd Johanna van Constantinopel bet toonbeeld van de goedbartigbeid, de moeder
van de begij nhoven en de voorzienigheid van de godshuizen
en de lief dadige instellingen . Zelfs over de gevangenen en
de misdadigers, waarvoor nochtans niemand in die tij den
medelijden voelde, had zij zich ontfermd . Zij verleende aan
de schepenen van leper bet recht om op elke Goedevrijdag
genade aan een terdoodveroordeelde to verlenen ( 1 ), en gaf
daarmede een sprekend bewijs van de diepere gevoelens die
haar bezielden : de verering van bet Kruis en bet medelijden
met de ongelukkigen . Het Goedevrijdagskind, zoals de begenadigde terdoodveroordeelde to leper geheten werd, is dan
ook een volwaardig toonbeeld van de persoonlijkheid van
gravin Jobanna, zoals de volkslegende zich deze voorstelde (2 ) .
De vraag of die voorstelling van de legende met de
historische waarbeid overeenstemt, is aan bet opzet van de
praalstoet geheel vreemd ; zij drong zich niettemin aan meer
dan een toescbouwer op. Het antwoord op die vraag is, strikt
genomen, uiterst eenvoudig : geen enkel officieel stuk is
bewaard of bekend, waarin de toekenning van das genaderecht aan de schepenen van leper vermeld words ( 3 ) . Alles
wijst erop das de gravin daar geheel vreemd aan geweest is .
Te leper werd weliswaar op Goedevrijdag genade verleend,
maar bet is onbekend wanner das gebruik ingevoerd werd .
(1) Zie het verhaal van de omstandigheden waarin dit recht werd
verleend in : (J.) Lambin, Le V endredi-Saint. in : Mess . Sc. Histor.
dl . I (Gent, 1833), blz . 276-284, en in het bijzonder, blz . 277 . Zie ook
de bijdrage van dezelfde in Archives du Nord dl . V (Douai, 1829-35),
blz . 560-561.
(2) De legendarische voorstelling van het Goedevri,'dagskind das
men ook Barrabas heette, komt herhaaldelijk in de literatuur voor,
zie G . Celis, Volkskundiga Kalender voor het Vlaamsche Land
(Gent, 1923), blz. 36, en M. Sacre, Folkloristische Kalender voor
~rabant (Merchtem, 1926), blz . 14.
(3) J . Lambin a .w ., blz . 183-184 heeft een zorgvuldig onderzoek
naar een mogelijk privilege ingesteld, en is uitdrukkehjk in dot
opzicht .
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De oudste gevallen die in de bronnen vermeld worden, dateren
van 1367, maar zijn op das ogenblik beslist niet nieuw, want
de bronnen gewagen ervan als van een lang gevestigd gebruik . Merkwaardig is ten andere, in verband met de legende,
das de genade niet verleend werd aan een terdoodveroordeelde .
Inderdaad, in de lijst van de begenadigden, die over de jaren
1367 tot 1384 volledig bewaard is (4 ), komen 93 gevallen van
genade voor, dock geen enkele voor een terdoodveroordeelde .
Ook in 1595 vermeldt Augustijn van Hernighem een Goedevrijdagsgenade, dock ook bier gelds bet geen terdoodveroordeelde, al words er uitdrukkelijk gewag gemaakt van de « oude
costume, om to gaen presenteeren de gratie die eens hadde
ghegheven Johanne, gravenede van Vlaendere over meer dan
IIII c jaeren >> ( 5 ) .
De volksoverlevering words, was de beperking van de
genadeverlerling tot een terdoodveroordeelde betref t, door de
historische waarheid tegengesproken . Dat is ten andere begrijpelijk . In de middeleeuwen immers werd een doodvonnis
meestal op de dag zelf en ten laatste twee of drie dagen
na de uitspraak uitgevoerd, zodat alleen de misdadigers die
op Goedevrijdag of op de twee of drie voorafgaande dagen
waren berecht, in aanmerking zouden hebben kunnen komen
voor een Goedevrijdagsgenade . In feite kan zelden gebeurd
zijn das een terdoodveroordeelde in die omstandigheden begenadigd werd . Het volstond immers de berechting van de
zaak een paar dagen to vervroegen of to verdagen om de
genade onmogelijk to maken . Het is dan ook niet to verwonderen das er in de 18 jaren waarvan men praktisch de
volledige lijst van de Goedevrijdagsgenaden bezit, geen enkele
terdoodveroordeelde voorkomt, en zelf s geen enkele veroordeelde tot een lijfstraf, want ook met de uitvoering van de
lijfstraf draalde men niet .
7o stelt zich de vraag wie dan to leper voor de Goedevrijdagsgenade in aanmerking kwam . Het antwoord is to halen
uit de ontleding van de lijst van 1367-1384 . Op de 93 gevallen
(4) Zij werden uitgegeven door P. de Pelsmaeker, Registre aux
sentences des dchevins d'Ypres . (Brussel, 1914), blz . 246-254 . Vgl . ook
verdere documentatie over de jaren 1408 tot 1795, die in de oorlog
1914-1918 verloren ging, in E . de Sagher, Notice sur les archives
communales d'Ypres . (leper, 1898) blz . 301-302.
(5) (A .) V(iaene), Een Goedevrijdag-kind to leper, 1595, in Biekorf,
dl . XLIV (1938), blz, 53-54 . Zie eveneens J. Lambm, a .w,
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die vermeld worden, telt men slechts 19 veroordelingen ; daarvan is er een enkele die vroeger met verbanning was gestraf t
en flu zijn inland krijgt, de overige zijn alien tot een boete
veroordeeld, en krijgen deze kwijtgescholden . De overige
74 gevallen zijn geen veroordeelden, maar slechts betichten,
en daarvan words slechts voor 9 vermeld das zij gevangen
zijn gehouden. De grote meerderheid, in het geheel 65, lopen
op vrije voeten, en voor hen betekent de Goedevrijdagsgenade
ontslag van strafvervolging ; in 22 gevallen words uitdrukkelijk gezegd das dit ontslag niet vrijstelt van herstel van schade
tegenover bet slachtoff er ; in enkele gevallen zelf s words
bepaald das de genade slechts zal verworven zijn nadat de
schade aan bet slachtoffer zal vergoed zijn. Wat is er uit
dit alles of to leiden ?
Blijkbaar das toentertijd to leper genade verleend werd
in alle strafzaken die nog op Goedevrijdag in behandeling
waren, hetzij zij aanhangig voor de schepenbank waren, hetzij
zij reeds berecht zijnde, nog niet uitgevoerd waren ( s ) . Het
ene geval das op die regel uitzondering maakt, is das van
Frans de Grote, die tot de verbanning veroordeeld, in 1367
zijn inland krijgt : das is echter slechts een schijnbare uitzondering, want in werkelijkheid heef t de betrokkene zijn
inland niet aan de schepenen to danken maar aan « lettres qu'il
monstrerent du recheveur de Flandres >> ( 7 ), dus aan een
regelmatige door de vorst verleende inlandbrief .
In de 16'~ eeuw is de regel reeds gewijzigd . De tekst van
Augustijn van Hernighem last zien das op das ogenblik alleen
nog de gevangenen in aanmerking komen voor de Goedevrijdagsgenade ; er words immers uitdrukkelijk vermeld das
« de vysytacie ghedaen zijnde in alle de partyculiere cooten, zoo
wasser bevonden boven eenen Jaques Coucke, een ghevanghen
van mij n heere den hoochbauilliu >>, aan wie dan genade verleend werd. Men ging dus toen blijkbaar de gevangenis af,
en verloste de enige gevangen die men er aantrof . In plaats
van alle strafzaken in behandeling, kwamen in 1595 alleen
nog de strafzaken tegen in hechtenis gehouden betichten voor
genade in aanmerking . Later schijnt men er to leper toe
(6) J . Lambin, a .w ., biz . 278 stelde reeds hetzelfde vast .
(7) P . de Pelsmaeker, a.w., biz . 247.

-- 293 --gekomen to zijn op Goedevrijdag nog alleen in een enkele
straf zaak genade to verlennn ; daarmede had men ten andere
to leper definitief van de aloude eigen gewoonte of gezien,
en zich bij de algemene gewoonte van bet land aangesloten .
Want, ook elders dan to leper, kende men bet Goedevrijdagskind . Op bet einde van de 15'e eeuw gewaagt Wielant
van « de remission, die de prince expedieert opten Goeden
vrijdag, in eeren van der passie Gods >> (~) en J . de Damhoudere herhaalt dat woordelijk in zijn nederlandse tekst ( s ),
maar schrijft in zijn latijnse tekst dat de remissies verleend worden « ipsi bono die Veneris, hora passionis Dominicae >> ( 10 ,
wat niet bewijst dat de genade werkelijk op hot uur van de
Passio verleend word, daar bet woord <( hora >> de vertaling
sc ijnt van K uere >>, mislezen voor « eere >> . Wat er van zij,
de Goedevrijdagsgenade was bekend als algemeen landsgebruik,
daar zij door de landsvorst word verleend . Zij onderscheidde
zich van de genade op andere dagen, alleen doordat zij
(11)
« plainelijck ende sonder amende civile >>
word toegekend,
wat betekent dat de Goedevrijdagsgenade algehele kwijtschelding van de straf verleende zonder dat enige boete
opgelegd word . Voor bet overige was de genade op Goedevrijdag aan dezelf de voorwaarden als doze op andere dagen
van hot jaar onderworpen : er moest een request worden ingediend, de zaak word door een commissaris van de Geheime
Raad onderzocht, die advies bij de landvoogd uitbracht,
waarna doze een beslissing nam. Dat alles is tot in de bijzonderheden bekend uit de ontelbare bundels van Goedevrijdagsgenaden die van 173$ of bewaard zijn op bet Algemeen
Rijksarchief to Brussel, Geheime Raad, bundels n ° 616 en vlg.
In die bundels, waarin honderden gevallen behandeld worden,
komen als veroordeelden alleen ballingen voor. Doze zijn
ten andere uitzondering, want de meeste verzoekers zijn betichten die al of niet gevangen gehouden zijn, ofwel voortvluchtigen ; goon enkel veroordeelde tot de doodstraf of tot
een lijf straf word er in aangetrof fen, wat om de reeds aan(8) Ph . Wielant, Practijcke Criminele, naar hot e,nig bekende
handschrift uitgegeven door A . Orts (Gent, 1872), blz . 193 .
(9) J. de Damhoudere, Practijcke ende hantboeck in criminele
saken . (Antwerpen, 1561), blz . 255, hfst . CXLVII, al . 7.
(14) Dezelfde, Practica Rerum Criminalium (Lyon, 1558), blz . 459.
(11) Ph . Wielant, a .w., blz . 193 .
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gestipte toenmalige snelle uitvoering van dood- en lij f straf f en
begrijpelijk is . Het karakter van algemeen landsgebruik van
die vorstelijke Goedevrijdagsgenade blijkt ten overvloede uit
het feit das gevallen uit alle gewesten van de Zuidelijke
Nederlanden in aanmerking worden genomen . De kwijtschelding is echter niet meer « plainelijcke ends sonder amends
civile >> ; sours words inderdaad een boete opgelegd, sours een
andere voorwaarde, zoals de verbanning voor een of twee jaren .
De remissies op Goedevrijdag werden echter, in tegenstelling met de gewone remissies, die door de betrof f ene bij
de Rekenkamer moesten geregistreerd en door de Provincials
Raad geinterineerd worden, door de landsregering aan de
betrof f ene magistraat overgemaakt, met bevel de straf vervolging stop to zetten. In vele steden werden die Goedevrijdagsbrieven onder een of zonderlijk rubriek gerangschikt, en zo
komt bet das sommige stadsarchieven bundels over de Goedevrijdagsgenade bewaard hebben ; dit is onder meer bet geval
to Gent, waarvan bet archief een verzameling over de jaren
1605-1793 bevat, die aanleiding gaf tot een studie van
Pr. Claeys (12) , evenals to Mechelen, waarvan de documentatie
door F . Hachez (13) bewerkt werd .
Het veralgemenen van de Goedevrijdagsgenade door de
landsvoogd is, naar alles was bekend is, niet ouder dan de
aankomst van de Bourgondiers in de Nederlanden ; daar dit
gebruik buiten bet gebied van de oude Nederlanden niet
bekend schij nt, hebben de Bourgondische vorsten bun Goedevrijdagsremissies vermoedelijk aan de praktijk der Vlaamse
steden ontleend, met bet doel de uitoef ening van das genaderecht aan bun toezicht to onderwerpen . Het verlenen van
genade, de remissie zoals men in 'bet oude recht zei, werd
immers in de late middeleeuwen als een vorstelij k privilege
(12) P . Claeys, Les Goedvrijdagkinders, in : Mess . Sc. Hist . 1888,
blz . 228-231 . Vgl. verder V, van der Haeghen, Inventaire des Archives de la vile de Gand, Catalogue methodique general (Gent, 1896),
p 145, (Brugge,
en de volgende
tekst uitFonds
een informatieboek
de stad
Brugge
Rijksarchief,
Brugge n° 622, van
fo 199V,
op
7 mei 1624) : « Hans Jacobs filius Gilles . . . zegt tzijdert weder in
vanghenisse gheweest to zi,'ne tot Gent 14 maenden, omdat hij zijn
ban ghebroken hadde, ends' gheslaect gheweest to zijne Goeden
vrijdach laestleden .
de Malines, grades au Vendredi(13) F . Hachez, Les coupables Archeol,
de Malines, dl . XI (1901),
Saint, 1733-1787, in Bull . Cercle
blz . 89-114. Vg1. ook L. Th . Mass, Vi jf eeuwen stedelijk strafrecht
(Antwerpen, 1947), blz . 153 .
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beschouwd, en met de aankomst van de Bourgondiers words
beklemtoond das alleen de vorst recht van genade heeft . Het
is niet zonder reden das Wielant, die als oud raadsheer
van het Parlement to Mechelen, voorstander van de vorstelijke
macht was, zijn hoof dstuk over de remissies begins met de
woorden : <( Niemandt en remitteert noch en vergheef t delicten
dan de prince >> en er enkele regels verder aan toevoegt
« Remitteren is princelijck >> ( 14 ) . Dat Wielant daarbij aan
een reeds oude traditie van de Bourgondiers aansloot, blijkt

Het Goedevrijdagsktnd van leper
in de Gouden Boomstoet to Brugge
Foto M.

Platteeuw

duidelijk uit bet f eit das leper reeds in bet begin van de
15e eeuw bet recbt op Goedevrijdagsgenade moest verdedigen
tegen de aanvallen van de hoogbaljuw, vertegenwoordiger van
de bertog . Het is ten andere in bet betoogschrif t das de
stad bij de Rekenkamer to Rijsel indiende, das de legende
van Johanna voor de eerste maal voorkomt .
Doch bet recht van Goedevrijdagsgenade was niet alleen
to leper bekend, ook in andere steden moet bet bestaan hebben .
Men kan das afleiden uit de Criminele Ordonnantie van 1570,
waarin (art. 28) uitdrukkelijk vastgesteld words « que en
quelzques lieux aucuns of f iciers avoyent de coustume une f ois
(14) Ph . Wielant, a .w ., blz, 191 .
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I'an mettre en liberte ou faire grace a quelzques prisonfliers >> ( 15 ), want meer dan waarschijnlijk wijst das <( une
fois l'an >> op Goedevrijdag. Dat de Bourgondische hertogen
zich reeds zeer vroeg bij de Goedevrijdagsgenade hebben aangesloten blijkt uit een mandement van Goedevrijdag 1427,
waarin Filips de Goede « om des goets Heyliches tijts
wille, dair wij nu ynne sijn >> een zekere Reinier Willemsz .
van Zierikzee, die wegens toegebrachte wonden tot een jaar
verbanning was veroordeeld, <( van der misdaet ende boete
quyt ghescouden, ende die stede van Zericxee wedergegeven >>
heeft, met bevel aan de magistraat die genade to eerbiedigen (1'6) .
Het is dan ook in het licht van de politieke streving van
de Bourgondische hertogen das de ontwikkeling, of liever
de onttakeling van het Ieperse recht van Goedevrijdagsgenade
moet gezien worden . Aanvankelijk eigen aan de stall, en zich
uitstrekkend tot alle betichten en niet geexecuteerde straf rechtelijk veroordeelden, is dit recht in de 16~ eeuw beperkt
tot de strafrechtelijke gevangenen, om in de volgende eeuwen
opgeslorpt to worden door het recht van Goedevrijdagsgenade
van de vorst. Die ontwikkeling is dan ook merkwaardig omdat
daarin op aanschouwelijke wijze kan nagegaan worden met
welke doelbewuste maar bedachtzame geleidelijkheid de vorstelijke macht tot in de verste hoeken van het stadsbestuur doordrong, en zich mettettijd zelf s van de schijnbaar onbelangrijke
privileges van de steden wist meester to maken .
EG. I . STRUBBE .

NIET WEG TE KRIJGEN

Remi is uit das huffs niet schippelijk .
Hij 'n is daar niet wegschippelijk .
G'en zoudt hem daar met geen krauwel uittrekken .
Hij ligt daar met jongen .
Dit laatste words gezegd van iemand die ergens to veel nestelt,
er dikwijls gaat en lang blijft. « Gentil ligt daar zeker met jongen !
De wind 'n kan uit het oosten niet, hij ligt daar zeker met jongen >> .
V. P. Ledegem
(15) A . S, de Blecourt en N . Japikse, Klein Plakkaatboek van
Nederland (Groningen, 1919), blz . 88.
(16) F, van Miens, Groot charterboek (1756), dl . IV, blz . 887.
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GEEN MIDDELNEDERLANDS « SPELLEWERC >>
Een curiosum in het Middelnederlandsch Woordenboek
( deel VII, verschenen in 1912) is het woord
spellewerc >> .
Bij het excerperen van mnl, teksten uit de Annales de la
Societe d'Emulation van Brugge heeft Prof . Verdam dit woord
ontmoet en opgenomen als voorkomend in een tekst van 1429 .
Het citaat luidt als volgt : << 3 mantilia cum spellewerk >> . Het
is de enige vindplaats van Verdam . Voor de interpretatie
woodt eenvoudig verwezen naar de betekenis van spellewerk
(speldenwerk) = kant, door De Bo in zijn Westvlaams Idioticon opgegeven zonder nadere toelichting. Als technische
term voor wvl . spellewerk is algemeen ndl, kloskant in gebruik ;
daartegenover staat naaldkant, die geen eigenlijk spellewerk is .
De vindplaats uit 1429 bij Verdam is alleenstaande en
zonderling : men staat hier inderdaad voor een woord dat,
technisch bekeken, het bestaan van de zaak vooruitloopt . Het
ontstaan van het kantwerk ligt weliswaar nog steeds in het
duister en de chronologie van de ontwikkeling naaldkantkloskant is, bij gebrek aan documenten, onzeker . De interpretatie van << kant » op schilderijen uit het einde van de
15e eeuw heeft, voor zover we weten, nog geen overtuigend
bewijs van het bestaan van kloskant voor 1500 kunnen leveren .
De tekst van Mn! . Wdb . mocht dan ook eens op de bron
getoetst worden . En de uitslag is dat Verdam to goeder trouw
een tekst uit een inventaris van ca . 1627 gesteld heef t
op 1429 .
De bron van de << trig mantilia cum spellewerk > (drie
sluiers met spellewerk) is inderdaad een reeks inventarissen
van de Kortrijkse Kapittelkerk in deel XVII, Jaargang 1864-65,
b!z . 1 .74 door F . Vandeputte gepubliceerd . De uitgever had
to doen met afschriften van vier inventarissen n! . uit 1407 .1429,
1441, 1529 en 1578, en is met zijn teksten overhaastig en
weinig critisch to werk gegaan . De inventarissen, die zichzelf
ten dele herhalen, !open dan nog door elkaar : een gedee!te
van 1407 (blz . 30 .32) werd door Vandeputte ingelast onder
1441, een deel van 1441 (blz . 36) worrt als ongedateerd
fragment opgegeven . Een aanvulling uit 1627 vinden we ten
slotte op blz . 19 ingelast in de inventaris van 1407 .1429 .
En de tekst << trio mantilia cum s pellewercq >> komt j uist voor
in dit addendum van 1627 ( 1 ) . Verdam kon natuurlij k niet
(1) De tekst van de inventarissen werd een tweede maal, ditmaal
nauwkeurig, gepubliceerd in een naamloze u itga.ve « buiten-reeks
van de Geschled- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk . Een boek
van 196 blz . dat voor 1914 was afgedrukt (te Brugge) en eerst in
1922 in omloop is gekomen onder de titel : Testaments d'une centaine de membres du Chapitre de Notre-Dame a Courtrai . 1328-1650.
De inventarissen worden daarin gegeven als Annexe op de pp . 164196 . De tekst met spellewercq van 1627 komt voor op p . 196 .
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vermoeden dat hij hier met zo'n slordige tekstuitgave to
doen had . Ten hoogste kon men van hem verwachten dat hij
een vraagteken bij dat alleenstaande - en technisch bevreemdende - spellewerk zou hebben gesteld .
De oudste uitgegeven vermelding van spellewerk komt dan
ook niet voor in het Mn! . Wdb . dock in het Woordenboek
der Nederlandsche Taal, dat in deel XIV, kol . 2695 (ed.1936)
de volgende tekst van 1577 citeert uit het Utrechts Placaatboek
« Alle goutdraad, silverdraad, passementen ende speldewerck >> .
De andere teksten door de opstellers van WNT opgegeven,
zijn ontleend aan schrijvers uit de 17e eeuw : Cats, Poirters,
Quintijn en Simon van Beaumont (1638) . Het ww, spellewerken was dan volop in gebruik, zoals ook blijkt uit een
Ordonnantie van Antonius Triest, bisschop van Gent, die op
12 juni 1622 het verbod afkondigde « op Sondaghen ende
Heylich-daghen to Naeyen, Spinnen, Spellewercken, Hekelen,
ende dierghelij cke wercken, up peyne van dertlch stuyvers
voor elcke reyse. » (Plakkaatboeken van Vlaanderen 113) .
Nevens de Utrechtse tekst van 1577 in WNT kunnen we
toch een paar teksten uit Vlaamse bronnen van voor 1600
aanbrengen .
Een ordonnantie van de Gentle magistraat van 21 maart 1590,
uitgegeven in uitvoering van een koninklijk plakkaat van
5 december 1589, treedt op tegen de talrijke jongedochters
die bekwaam zijn om de goede lieden to dienen en zich daarentegen toeleggen op het vervaardigen van dingen van kleine
waarde en gering prof ij t, zoals
minuteyten van spellewerk
en andere . . . >> ( 2 ) .
Een dankbare getuige van het bestaan van spellewerk to
Brugge voor 1600 is kanunnik Jacob de Heere (t 1602) van
het St . Donaaskapittel . In 1593 stelde hij zijn testament op,
een uitvoerig stuk, waarin twee zakdoeken « met spellewerck »
en een klein bekleedsel « met spellewerck >> voorkomen . Hier
volgen de teksten uit dit document ( 3 ) .
Item noch een snuytdouck met spellewerck, wesende myn
nieuwe j aer anno 1578 van mij n nichte Mayken de Heere . »
« Item een snuutdoeck my ghegheven ende ghemaect by
myn luster anno 1578, Marie de Heere, met spellewerck . »
«Mayken Boulengiers, wonende tot den heer Samuel Haghedoorne, begheere ick ghegheven to hebben voor een ghedynckenesse eenen Jesus oft een pappaert met een hemdeken aen,
ende ommeslach met spellewerck >> .
Dit zijn tot nu toe de oudste bekende teksten met spellewerk
uit Vlaamse bronnen . Het woord moet echter zeker in oudere
documenten voorkomen en ergens nog in testamenten van
(2) P, Verhaegen, La dentelie beige, p, 17 ; Brussel 1912,
(3) Annales Soc . d'Emulation 51, 1901, pp . 110, 111, 116.
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voor 1593 verborgen liggen . En wachten op ontdekking en
welkome publicatie .
De samenstelling van ndl, spellewerk heeft een bijzondere
waarde voor de geschiedenis van de techniek, het drukt immers
de snort van het handwerk uit, nl . een werk met behulp van
spelden uitgevoerd . De speld als werktuig was niet nieuw,
naaldkant werd immers ook op een onderliggend voorbeeld
(perkament) uitgewerkt, waarbij een zeker aantal spelden
to pas kwamen . De kloskant echter, die op een kussen wordt
vervaardigd, veronderstelt een bestendige omgang met een
groot aantal spelden, die telkens weer op het doorgeprikte
perkament of patroon verplaatst worden en er een typische
speldenbaan vormen . Deze omgang met de spelden ligt in
spellewerk >> uitgedrukt en de aangehaalde benamingen
spellewerck uit 1577 en 1593 wij zen zeker op gekloste kant .
Een equivalent van spellewerk is de engelse benaming
bone lace
been- of graatkant, die in de 16e eeuw voorkomt .
In bone zag men vroeger sours de materie van de gebruikte
bobijn : men zou oudtijds schapepootjes als bouten of
bobijnen gebruikt hebben . Deze technisch onwaarschijnlijke
uitleg werd in de moderne kantgeschiedenis verlaten our in
bone de materie van de spelden to zien : in Zuid-Engeland
( Devonshire) gebruikte men visgraten als spelden op het
kantkussen ( 4 ) . Men mag aannemen dat de spelden, opgenomen
in de ndl . samenstelling spellewerk, wijzen op het gebruik van
metalen (geelkoperen) spelden op het kantkussen .
Voor zover we weten heeft alleen het engels een technisch
woord naast ons ndl . spellewerk to stellen, nl . het vermelde
bone lace, dat in 1578.1600 - gelijktijdig met ons spellewerck - zeer in gebruik was, naast bobin lace . Deze laatste
benaming komt echter minder voor en wijst waarschijnlijk
op kantwerk geklost met zwaarder bobijnen dan bone lace .
Een beschrijving van de hoed van Sir Thomas Wyatt, die
in de j aren 1537-39 Engelse gezant was aan het hof van
Keizer Karel, spreekt in 1554 van bone-work lace ( 5 ) . Zo men
ons de overzetting bone = graatspeld toelaat, dan zou eng .
bone-work gelijkstaan met graatspeldenwerk .
Als soortnaam heef t spellewerk dan ook geen meervoud .
Om de voortbrengselen aan to duiden zal men later, vanaf
einde 17e eeuw, spellewerk koppelen aan kant en spreken
van « spellewerck-canten >> ( 6 ) .
Het w. kant, dat naast spellewerk in gebruik is gekomen,
is niet alleen een collectieve soortnaam, dock ook de benaming
(4) Mrs Bury Palliser, History of Lace, Londen 1910, pp . 294-296.
- In Portugal werd to de vorige eeuw nog met visgraten gewerkt,
terwijl in Spanje spelden uit kippenbeen werden gebruikt,
(5) Mrs Palliser t .a .p .
(6) Placcaetboecken van Vlaenderen IV 754.
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van het maaksel, en kept dan ook het my. kanten en kantj es .
Kant heeft echter geen technische inhoud : het woord drukt
oorspronkelijk alleen de plaats of ligging van hot fijne handwork uit : de zoom, de boord . Kant kan ook naaldwerk zijn .
Ndl . kanten, kantj es verschij nt ca . 1620 bij Hoof t en in
de brieven van Maria van Reygersbergh, de vrouw van Hugo
de Groot, wat later ook bij auteurs als Asselijn en Huygens ( 7 ) .
In hot woordenboek van Mellema (Rotterdam 1622) , later
gecopieerd door D'Arsy, komt kant noch spellewerk voor .
Belangrijk - en door WNT voorbijgezien - is de eerste
vermelding van kanten en spellewerck als synoniemen in Den
Nieuwen Dictionaris of Schadt der Duytse ende Spaensche
Talon van
rnoldus
s de la Porte (Antwerpen 1659) : daar
staan kanten, spelle-werck naast elkaar met als spaanse overzetting pumas .
Evenals kant hebben fr . dentelle (voor hot eerst in 1549,
als « dantelle de Florence » in de rekeningen van Margareta
van Navarra), it, punto (en hot jongere merli - zoom, kant ;
dim. merletti) , castil . puntillas (ca . 1620) , puntas (1659),
catal . pontes, hd. spitzen, geen technische inhoud : doze woorden drukken alleen de spitse, puntige of uitgetande vorm van
de bewerkte randstrook uit. Eng, lace, dat in 1555 voorkomt,
wijst alleen op hot knopen, vlechten, en houdt geen specificering van hot handwork - naald- of kloswerk - in.
Kant heef t taalkundig een grotere uitstraling gekend dan
spellewerk . In spa, puntillas, pumas mag men een overzetting
zien van ndl, kanten die hot oudere woord randes (nog bewaard in port . rendas) verdrongen heef t. Hoewel de bemiddeling van fr . dentelle hier moot medegerekend worden . Het
hd, schijnt uit twee richtingen to hebben overgenomen : de
oudste tekst (uit 1658) spreekt van << spitzen odor canton » ( 8 ) .
Canten is zeker aan hot ndl . ontleend, spitzen is mogelijk een
overzetting van itt punti (uit Venetie of Noord-Italie) .
Kant heeft hot tamelij k vroeg, als handelsterm, gehaald op
spellewerk . Dit laatste woord, dat voor de scheiding van Noord
en Zuld, ook in hot Noorden voorkwam, heef t zich teruggetrokken op hot Zuiden, waar hot in de verschillende dialecten
voortleef de . Ons oude woord spellewerk, geboren op hot
Vlaamse kantkussen in de eeuw van Keizer Karel, verdient
een verdere ontginning die de geschiedenis van de kloskant
en de room van ons Vlaamse handwork zoo ten goede komen .
A . VIAENE .

(7) WNT VII-1, col . 1344-1350 (Leiden 1926) .
(8) Weigand (ed. 1909) s .v. Kante en WNT. - Voor fr . dentelle
zie Bloch - von Wartburg (ed . 1950) p . ,179 ; Gay, Glossaire archeologique I 545 . Voor de andere romaanse woorden J . Corominas,
Diccionario critico etimolbgico de la lengua castellana III 902-994
(Bern 1954) .

-- 301 --PATRIOTTEN IN 'T GEWEER
IZEGEM 1790
De strijd, die de Patriotten tegen het Oostenrijks bewind
voerden, had eveneens de j onge generatie to Izegem beroerd .
Men stak de driekleurige kokarde op de hoed en aan de
voorgevel van het Schepenhuis, toenmaals op de hoek van de
Koornmarkt en de Nieuwstraat gelegen, werd het blazoenberd
met de keizerlijke 'wapens naar beneden gehaald .
Op 4 februari 1790 celebreerde men in de Sint-Hiloniuskerk een plechtige rouwdienst tot zielelaf enis van de gesneuvelde Patriotten, waarna voor de armen een milde brooduitdeling volgde.
Omstreeks 1790 telde het stadje Izegem, dat alstoen een
aanzienlijk centrum van linnenhandel was gebleven, een
bevolking van ongeveer 7000 zielen ( 1 ) . Een aantal j onge
Izegemnaren, meestal uit de kring van de linnenkoopmans
en de neringdoeners, waren de Vrijheidsstrijd van de Volontairen in west-Vlaanderen zeer werkdadig bij getreden .
Het « Resolutie Bouck van Iseghem » over de j aren 16961.793, dat in het Izegems stadsarchief wordt bewaard, bevat
een paar merkwaardige bladzij den in verband met de bewapening van de groep Izegemse Volontairen, die deel uitmaakten van het << Regiment van west-Vlaanderen >> .
Op 4 juni 1790 richtte het « Corps Voluntairen binnen
dezen gezeyden dorpe » een verzoek tot het Schependom
« tenderende tot becommen snaephaenen tot verdedinghe
ende bescherminge van het gemeente ende bewaeringhe dezer
prochie, oock merle om voorzien to worden van de noodighe
gibernen en cartouchen >> . Zo akteerde de grif f ier Duj ardin
en hij heeft de volledige tekst van het rekwest bewaard,
waarin op originele wijze de gemoedstoestand en de betrachtingen van de Volontairen zich weerspiegelen .
Rekwest van de Izegemse Volontairen

Aen myne heeren, Nlynheren
Burghmeester en Schepenen, mitsgaders
notable en ghelande vanden Dorpe, prochie
ende prinsdom van Iseghem .
Seer oodmoediglyck verthoont de yveragtighe ende ghenegende
Jonkheyd voor bet vaderland van den dorpe, prochie ende prinsdomme van 't selve Iseghem, dat sy onder haer besloten heeft tot
(1) Brugga Ri'ksarchief ; Leiedepartement n r 1245 : bevolkingscijfer op 11 februari 1796 : 5092 inwoners boven de tien jaar ;
2003 onder de tien jaar .
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het welsyn van het gemeene best, soo voor de veyligheyd van den
staet, bescherminghe onser religie, als tot de bewaeringe deser prochie
en deszelfs inwoonders, to leeren de exercisie onzer vaderlandsche
troupen, die door hunne behendige en klouckmoudige heldedaden
hebben weten of to wentelen het Jock der Nederlandsche dwingelandie ons opgeleyd door Josephus den tweeden, gewezen graeve
van Vlaenderen en syne medehelpers, om in den tyd, wanneer het
wederom noodigh soude wezen door eenige vyanden, die nog in
het toecommende souden willen wederkeeren, haer met alle goedgewillighe en geengageerde Vaderlanders to vervougen om het gemelde Jock van de schouders of to houden ; want wat voor eene
schande en soude het niet wezen voor ons en onze naercommelingen,
indien wy ons van het vrydom, hetwelck onze Voorouders van alle
tyden, jalours van hunne vryheyd, door hunne verdedinghe vercregen hebbende, voor deze ende alle toecommende eeuwendlick
behoorend ; en omdat ten opsighte van deze exercitie noodigh syn
snaphaenen en besonderlyk buscruyd of to poer, dat er eene somme
geld daer toe noodig voor dit laetste soude toegestaen worden om
dezelve to haelen naer den ontfanger dezer prochie ; en wegens de
schietgeweren van deselve to laeten toecommen ten privantive Taste
der geseyde prochie, om in alle onverwaghte toevallen to connen
dienen voor verweeringhe van den staet en gemeenten. NIaer vermits
al het selve niet en can geschieden, tensy met U 's Heerens ordonnantie ende consente, is het de oorsaecke sy haer keert tot uw
vaderlandsche genegenheyd .
Oodmoedelyk bedelende in dat versouck van de waere vaderlands
gesinde Jonckheyd to willen toestemmen, gemerckt de redenen voorschreven, en uyt deselve to willen denomeren eenen der onderschreven
om de ordonnantie by U Heeren to staen, deselve somme to ontvangen onder de last van rekeninge naer behooren ende gratie .
De ondertekenaars van het verzoekschrif t waren ; Petrus
Devos (koopman 34 j .) Jacques Vandommele (eigenaar 27 j .)
Jh. Gellynck (kandidaat-notaris 26 j .) E . Vandommele (kuiper
23 j .) Petrus Ameye (koopman 36 j .) J . Vanbalberghe (neringdoener 35 j .) Pierre Vanuutberghe (hoedenmaker 34 j .) .
De hoogbalj uw Pieter Joseph Coucke gaf opdracht aan de
sergeant Jan De Keyser om de « gecommitteerde van de
groote ghelande >>, de sieurs Jacobus Josephus Maes, Martinus
Van Haeverbeke, Jean Baptist Lecluyse, Ignaes Francis
Deraedt en Martinus Nuttens, « gecoren notable dezer prochie
en prinsdomme van Iseghem >>, uit to nodigen om op 9 juni
to negen uur in de voormiddag in de schepenkamer aanwezig to zijn ten einde samen met het schependom in verband
met het verzoek van de Volontairen een besluit to tref fen .
Op vastgestelde dag en uur zetelden de heren hoogbaljuw
Coucke, burgmeester Joseph Loncke en de schepenen Jan
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Baptist Vandeputte, Pieter Nuttens, Jan Callens, fgnatius
De Raedt en Jacobus Basyn in de << collegie-carver > van het
Schepenhuis . Slechts twee notabelen waren opgekomen : J, B .
Lecluyse en Martin Nuttens .
Het verzoek vanwege het korps der Volontairen werd
unanimelyck >> ingewilligd . Er werd aan de supplianten
toegestaan << den incoop van dertigh snaephaenen, voorsien
van bayonette ende gelycken nomber gibernen ende duysend
cartouchen >> . Deze wapens moeten gedeponeerd worden in
een << secure plaetse >>, die de volontairen zelf naar verlangen
mochten kiezen. De verdeling van deze wapens moest geschieden aan diegenen, die als de meest bekwamen onder de
vrij willigers werden aanzien en de wapens moesten eigendom
van de prochie blijven . Tot kommandant van de Izegemse
volontairen werd sieur Petrus Ameye aangeduid ( 2 ) .
Tijdens de zomer van 1790 werd er bijna elke zondag een
of andere aktiviteit voor de Volontairen to leper gehouden .
Op 20 juli trokken de Izegemse Patriotten met 42 voertuigen
naar de patriotische betoging aldaar en op 20 september kwam
Malou-Riga naar Izegem om er wapenschouw van de Volontairen uit zestien omliggende prochies to houden .
Toen op 20 november 1790 de Vonckisten van uit Rijsel
de Staten van West-Vlaanderen met een inval langs Menen
bedreigden, stroomden duizend bewapende Volontairen to
Menen samen < vol yver om den inval to beletten, waer in
besonderlyck uytschenen degonne van het dorp van Iseghem
ende van de prochien van Moorseele ende Gheluwe » ( 3 ) •
P . DECLERCQ

KLOKGIET'ERS VAN HARELBEKE

Vraagwinkel hiervoor blz . 288
De gebroeders van Harelbeke zijn geen onbekenden . F . Donnet,
Varietes campanaires (in Annales Acad . royale d'archeologie LXI,
1909) heeft to Halle << Daniel >> en << Michael > gevonden. Jan van
Harelbeke heeft in 1381 klokken voor de stad Bergen gegoten
(P . Faider, Mons, p. 120) en Willem leverde in 1379 een klok
het Bomtje - aan de stad Veurne (Annales Soc . Emulation
XIV, 1855-56, blz . 281) .
Wat de familienaam de Leenknecht betreft, F . De Potter (Ge-

schiedenis van Kortrijk III, 189) kept inderdaad een Jan de
Leenknecht als gieter anno 1395 van de klok << Victor > van de
St . Maartenskerk to Kortrijk . Deze klok ging verloren in de kerkbrand van 1862 .
N. H .
(2) Zie Biekorf 1955, blz . 67.
(3) Rembry-Barth, Histoire de Menin, T III, blz . 59 .
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EEN REUZIN IN DE OlV MEGANG TE
DIKSMUIDE
13 juni 1381
In de erelijst van de oudste ommegangsreuzen had Diksmuide
tot flu toe geen plaats veroverd . De oudste vermeldingen van reuzen
liggen in de jaren 14501500 ; aan de kop staan : Namen 1451,
Oudenaarde 1456, Aat 1460, Leuven 1463, Dendermonde 1468 .
In West-Vlaanderen staan Nieuwpoort 1490 en leper ± 1500
voorop, gevolgd door Brugge 1513 . Diksmuide werd, in de studien
over ommegangsreuzen steeds voorbijgezien, hoewel deze stad adelbrieven bezit die haar bepaald de eerste plaats op de lijst verzekeren .
Op H . Sakramentsdag 1381 ging door de straten van Diksmuide
een ommegang of processie waarin de magistraat door betaalde
<< kaersedraeghers > vier zware kaarsen van 18 pond lies dragen .
De << apostelen die vor t' sacrament gingen >> ontvingen twee kannen
wijn voor hun moeite . In deze ommegang werd een reuzin gedragen ; de rekening bevat daarover de volgende post
Item up den Sacramentdaghe betaelt van de Reusinne to draghene ende van strieuwelse (strooisel), 8 sc . par. > ( 1) .
Deze tekst is merkwaardig : hij betreft een echte reus (pop)
gedragen door betaalde mannen, en niet (of niet alleen) een
reuzedier (draak, ros Beiaard) . De omstandigheden worden duidelijk medegedeeld : de reus gaat in de processie van H . Sakramentsdag, waarin ook figuranten als apostelen optreden. Verrassend is,
dat die << reus > een reuzin is. De oudste bekende processiereuzen
zijn immers Goliathreuzen . Voor de jaren 1450-1500 zijn reuzen
vermeld in dertien steden van de Lage Landen : negen daarvan zijn
Goliathfiguren, een is Hercules, drie zijn anoniem . Daaruit heeft
men afgeleid dat de oudste ommegangsreuzen eenvoudig uitbeeldingen van de reus uit de Bijbel zouden geweest zijn : Goliath (met
of zonder David) was in de processie gewoon op zijn plaats tussen
andere voorstellingen uit het Oud en Nieuw Testament, en door
zijn grote mast wilde men alleen de werkelijkheid weergeven ( 2 ) .
Was de anonieme Reusinne van Diksmuide ook een bijbelfiguur ?
Een Judith met de kop van Holofernes ? Of was het een heiligenfiguur ? een Margareta of Grote Griete met de draak ? Haar
vrouwelijke verschijning in de rij - en aan de spits - van onze
Vlaamse reuzen komt de prioriteit en de heerschappij van de Goliathreuzen zeker niet verstevigen .
A. V .
(1) Uitgegeven door E . Hosten in Annales Soc . Emulation 66,
1923, 109.
(2) R. Meurant, Verslag Studiecomite Ommegangsreuzen, 1956
(gestencileerd) .
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ONTSTAAN VAN HET WEGENEN WATERWEGENNET
TEN NOORDEN VAN BRUGGE
INVLOED VAN DE GENTSE ST .-PIETERSABDIJ
Over een van de bezittingen van de St .-Pietersabdij ten noorden
van Brugge words gehandeld in Biekorf 1957, 198-202 : bet gnat er
over de schapenweide to Greveninge of de latere heernis west van
Hoeke molen . Terecht words daarbij aangestipt, das dit niet de
enige bezitting van deze abdij was ten noorden van Brugge .
Gezien de heernis west van Hoeke molen een rechtstreekse verbindingsweg had met Sint-Pieters-op-de-Dijk, reel de vraag, of ook
de andere bezittingen dergelijke verbindingswegen hadden .
Ons onderzoek van deze kwestie bleef beperkt tot de streek
begrepen tussen Brugge, het Zwin, de Noordzee en de Blankenbergse-dijk. Het resultant van dit onderzoek komt ons vermoeden
bevestigen : niet alleen waren de bezittingen van de Gentse abdij
door verbindingswegen met de toenmalige centra verbonden, maar
zeer waarschijnlijk zullen zij ook invloed uitgeoefend hebben op
bet ontstaan zowel van bet wegennet als van bet waterwegennet
ten noorden van Brugge .
Wij maakten hierbij gebruik van de op bet Rijksarchief to Brugge
bewaarde ommelopers of registers waarin al de landen en, gronden
van deze streek aangegeven worden met hun Jigging, bun uitgestrektheid en de namen van de eigenaars . Ook de kaart door Drubbele
in 1838 opgemaakt en uitgegeven door de Verenigde Wateringen
van Eiensluis en Groot-Reigersvliet wend benuttigd .
Aan sommige van de bezittingen van de Sint-Pietersabdij words
in de ommelopers alleen nag herinnerd door een rente gaande uit
enkele percelen grond en bovendien worden deze renten zelfs niet
in alle ommelopers vermeld .
De weg van de schapenweide to Greveninge over Oostkerke-dorp,
Pycavets, Kruisabeele en Zeveneke naar Sint-Pieters-op-de-Dijk, gaf
verbinding, door de Dulleweg, met een bezit - het tweede in onze
reeks - van de Gentse abdij : ten noorden van de kerk van
Sins-Pieters-op-de-Dijk, in bet 82'e begin van de Eiensluis-watering,
bezat ze 4 gemet land in eigendom en een rente, gaande uit circa
15 gemet land gelegen in bet 82~ en bet 83~ begin van dezelfde
watering ( 1 ) . Misschien is hiermede bedoeld de schenking van land in
de nabijbeid van Cleihem, in 972 gedaan aan de St . Pietersabdij ( 2 ) .
In elk geval kunnen geen sporen van ander bezit nbbij Cleihem
gevonden worden .
(1) Rijksarchief Brugge, VriJe nr . 15960 : omloper van de watering van Eiensluis anno 1576 G 690-708 .
() A . Fayen, Liber traditionum (Gent, 1906), blz . 84 .
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Doorgaans wijzen oude molenwallen langs de weg op een drukker
verkeer tegenover andere wegen . Ook in vroegere dagen zocht bet
bedrijfsleven de klanten . Langs de zoeven genoemde weg van
Hoeke naar Sint-Pieters-op-de-Dijk hebben niet minder dan vier
molens gestaan : l . Hoeke-molen, in bet 22e begin van de watering
van 'sHeer ,Baselishoek ( 3 ) ; 2 . Mijnheer van Maldegem-molenwal,
in bet 3' 8 begin van dezelfde watering (¢) ; een oude molenwal, in
bet begin van de Kerkwatering van Oostkerke ( 5 ) ; en Snipsmolenwal, in bet 128 begin van Groot Reigersvliet ( s ) .
Ben derde bezitting van de Sint-Pietersabdij lag to Oostkerke,
ten noorden van Eienbroek, in bet 103 8 en 105e begin van GrootReigersvliet. Ze was circa 90 gemet groot en werd als leen uitgegeven . Tussen dit leen en bet 104e begin ligt een hofstede, van
ouds genaamd << De Heernis » (7 ) . Deze benaming zal wel een
verwijzing inhouden van de vroegere bestemming . De dichtbij gelegen << Caesetersweg » wijst immers ook op schapenteelt . Dit bezit
was rechtstreeks verbonden met de weg Hoeke - Sint-Pieters-op-deDijk door de Rontselarestraat, waarlangs de Ekemolen stond
(133'e begin van Groot-Reigersvliet) . Van aan de Ekemolen tot aan
de samenloop met de weg Hoeke - Sint-Pieters-op-de-Dijk is de
Rontselarestraat de grens tussen Oostkerke en Dudzele, was zeker
op bet oude bestaan van deze weg wijst . De Rontselare-ader loops
van of << De Heernis » tot Brugge en volgt op een groot deel de
Rontselarestraat.
Een v ierde bezit vinden wij noord van Dudzele, in bet 87e en
88 8 begin van Groot-Reigersvliet : bet betreft circa 17 gemet grond,
belast met een rente aan de Sint-Pietersabdij . Alhoewel bet bier
slechts een rente betreft, achten wij de kans op een vroeger grondbezit groot. Deze rentelanden lagen een weinig ten widen van
Cathem . (8 ) De Oostheerweg en verder de weg tussen bet 73 ( en bet
748 begin enerzijds en bet 848, 85e en 868 begin anderzijds, verbond deze rentelanden met de weg Hoeke - Sint-Pieters-op-den-Dijk.
Langs deze verbinding lagen de Riselmolenwal, in bet 138 8 begin,
en Mijnheer van Dudzelemolenwal, in bet 75' 8 begin van Groot
Reigersvliet .) (9) De waterloop, genaamd Eevoorde, liep van Brugge
recht naar dit bezit om kort ervoor of to draaien en als Noordwatergang verder to vloeien.
(3) Kaart Drubbele .
(4) Rijksarchief Brugge, aanwinsten nr . 3676 : omloper van de
watering van 'sHeer Basehshoek 1550 G 22 .
(5) Doof stommen en Blindengesticht Bru ge, archief van Spermalie : register van renten en landen Disc Oostkerke anno 1569
G 18.
(6) Zelfde archief : register van renten, landen en tienden van
de pastoor van Oostkerke 1522, fol . 16 v .
(7) Rijksarchief Brugge, Vrije nr . 15984 : omloper van de watering van Groot Reigersvliet 1567, fol . 674-679 .
(8) I . Drubbele, Beschrijving der wateringen van Groot Reigaartsvliet en Eyesluis 1838, blz. 136-137.
(9) Rijksarchief Brugge, Vrije nr . 15983 : omloper Groot Reigersvliet, fol . 576-589 .
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Een vijfde bezit lag noord van Lissewege. Het betreft een kaasrente, gaande uit 6 gemet land, gelegen in het 44e begin van de
Eiensluiswatering, tussen Garlhem en Beukemare ( 10) . De kaasrente
behoorde echter aan de Sint-Baafsabdij to Gent. Het is een bekend
feit, dat Sint-Baaf s uit de Sint-Pietersabdij is afgescheiden . Het is
ook het enig bekende bezit van Sint-Baaf s ten noorden van Brugge,
zodat we de kans groot achten, dat Sint-Baafs langs Sint-Pieters
om aan dit bezit is gekomen. De weg van aan de Sint-Laurenskapel,
Tangs het vroegere Schottekasteel, dwars door Lissewege naar Garlhem, Zwankendamme en Beukemare, gaf weer verbinding met de
weg Hoeke - Sint-Pieters-op-de-Dijk . Op Popp's kadastrale kaart van
Dudzele is die weg nog aangeduid als « straat leidende naar Sint• RAASWAIEE
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Schets van ale wegen en de waterlopen
Pieters-op-de-Dijk >> . Langs diezelfde weg, in het 177e begin van
Groot Reigersvliet, stond de Sint-Donaasmolen, en noord van Lissewege, in het 50e begin van Eiensluiswatering, hadden we de molen
van Lissewege. Het zal ook wel geen louter toeval zijn, dat de abdij
van Ter Doest zich Tangs deze weg is komen vestigen .
De Lisseweegse watergang vloeit van Brugge door Lissewege
voorhij deze rentelanden . Ze werd onder abt Clauwaert verbreed
en is waarschijnlijk een zeer oude waterloop, want ze vormt de
(10) Rijksarchief Brugge, Vrije nr . 15959 : omloper Eiensluis fol .
355-358 .
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scheiding tussen de wateringen van Eiensluis en Groot Reigersvliet,
vanaf Brugge tot een weinig ten zuiden van Lissewege .
Ben zesde en laatste 'bezitting lag oost van Uitkerke . De SintPietersabdij bezat er in bet 8e en bet 62e begin van Eiensluis
23 gemet leen, ressorterende onder bet leenhof das dezelfde abdij
to Nieuwmunster bezat (11 ) . Deze leengronden lagen, evenals de
andere bezittingen, bij een oude bewoonde plaats, namelijk Raaswalle .
Ook bier was een rechtstreekse verbinding naar Sint-Pieters-op-deDijk door de Dulleweg en verder door een weg, gelegen tussen
bet 62e en 63'e begin van Eiensluis enerzijds, en bet 64e en 65' e begin
van dezelfde watering anderzijds . De bekende Dullemolen stond
langsheen de Dulleweg, in bet 77 8 begin van de Eiensluiswatering .
Hier bestaat echter geen voorname waterweg . Wel loops de SintJansader doorheen de leengronden . De Sint-Jansader is zuidelijk
met de Lange Smalle Ader verbonden .
Nog een woord over de waterweg naar de Heernis, west van
Hoeke-molen. Wij willen geenszins beweren das bet Oude Zwin, en
zeker niet Hoeke-vaart, de oorspronkelijke waterweg naar deze
Heernis uitmaakten. Hoeke-vaart werd als zodanig slecbts in bet
begin van de 15e eeuw gegraven. In ieder geval is bet niet meer
to acbterbalen in boever men bij bet graven van Hoeke-vaart en
Oude Zwin van reeds bestaande waterlopen beef t gebruik gemaakt .
Wellicht zijn de verschillende waterlopen, waarvan wij hierboven
melding hebben gemaakt, in hoofdzaak oorspronkelijk aangelegd
voor de ontwatering van de aangrenzende gronden . Het feit echter
das ze alle bij de bier vermelde bezittingen eindigen of althans er
langsheen vloeien, kan geen louter toeval zijn . Het zal evenmin
louter toeval zijn das de oudste molenwallen zogoed als alle langs
de verbindingswegen worden aangetroff en .
In bet begin van onze bijdrage werd bet vermoeden vooropgesteld das wegen en waterlopen ten noorden van Brugge de invloed
zouden ondergaan hebben van de bezittingen van de Sint-Pietersabdij . Dit schijnt dus met de werkelijkbeid to stroken . Wegen en
waterlopen zouden derhalve een aanwijzing kunnen zijn voor de
rol, welke de Gentse abdij in bet noorden heeft vervuld tijdens
bet eerste stadium van de bewoning . Bebalve bet patroonscbap van
de H . Petrus van de kerken van Dudzele en van Sint-Pietersop-de-Dijk herinneren ook nog twee kapelanieen - een in de kerk
to Uitkerke en een in de kerk to Dudzele - aan dezelfde rol
van de Gentse Sint-Pietersabdij . En zou bet een zuiver symbolische
betekenis hebben das Oostkerke in 1467 een klok bezat, die Petrus
heette en dus aan de H . Petrus was toegewijd ? ( 12) .
R, . DE KEYSER.

(11) Rijksarchief Brugge, Aanwinsten nr . 3762 : register van lenen
to Oostkerke en Nieuwmunster.
(12) Rijksarchief Brugge, Vrije nr . 15880 : Bouc van den prochiepape Oostkerke anno 1449, fondatie jaargetijde Jan Symoen
anno 1467 .
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DOOMKERKENAREN NAAR AMERIKA
ZEVENTIG JAAR UITWIJKING HERDACHT

188&1958
Te Doomkerke prijkt thans, in de gevel van het << Veldkapelleke >>,
een witstenen plaat met bet opschrif t

TOT BLIJVENDE HERINNERING AAN DE UITWIJKING
VANAF 1888 VAN 300 DOOM'KERKENAREN EN VELEN
UIT DEZE STREEK NAAR DE USA EN CANADA .
O .L.V . BESCHERM HEN ALLEN . 1958 .

Deze plaat werd er op 10 augustus jongstleden onthuld door
toedoen van de << Bond van alle oud-Doomkerkenaren (die, tussen
haakjes gezegd, ook 60 leden in Amerika telt) en met samenwerking
van plaatselijke vooraanstaanden .
De plechtigheid droeg geen officieel karakter en verliep in alle
eenvoud. Zijn onze mensen ook niet zonder veel omhaal en zonder
officiele tussenkomst in het buitenland hun brood gaan zoeken ?
Geen muziek dus, geen stoet, geen plechtige ontvangst : alleen was
bet monument met de USA- en Canadese vlaggen mooi omsierd
en door de Belgische driekleur bedekt ; het kapelletje zelf en de
omgeving waren voor de gelegenheid netjes opgesmukt . De aanwezigen vormden ook uiteraard een beperkte groep, dock het waren
alien mensen die uit medevoelende belangstelling gekomen waren .
Onder dezen bemerkte men de bestuursleden van de Bond
Camiel Van Hecke uit Lendelede, de gebroeders Karel en Leon
Lamont uit Doornik, Maurice Braet uit Gent, Adhemar Dauw uit
Oostkamp en Roger Wijckhuys uit Roeselare, alsook de leden van
bet inrichtend comite .
Dhr. Adhemar Dauw, secretaris van de bond, leidde de plechtigheid in en heette alien, genodigden en toeschouwers, welkom . Hij
wees erop dat deze plechtigheid tot doel had de uitwijking uit deze
streek naar Amerika, die 70 jaar geleden voorgoed begon, to herdenken en door het onthullen van een gedenkplaat levendig to
houden. << Deze eertijds zo arme streek >> zegde hij, << mag bet
Estremadura van bet oude Vlaanderen genoemd worden . Zoals
het Spaanse Estremadura de bakermat is geweest van strijders die
bet Amerikaanse vasteland voor Spanje gingen veroveren, zo
hebben ook de Vlamingen uit deze streek, in zeer groot aantal
hun plaats in bet Amerikaanse arbeidsveld veroverd >> .
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Daarop las hij de namen voor van meer dan 300 Doomkerkenaren
die naar Amerika uitweken ; hiervan zijn nauwelijks vijf procent
naar bet vaderland teruggekeerd . Velen zijn reeds vergeten, dock in
Amerika blijft bun naam voortbestaan voornamelijk in acht centra
in de USA : Moline Illinois, Detroit Michigan, Baker Oregon,
Mishawaka Indiana, Lansing Michigan, Los Angeles Californie ;
in Canada : Winnipeg in Manitoba en Delhi in Ontario .
Voor de gedenkplaat, ingewijd door E . H . Vandaele, pastoor
van Doomkerke, werden bloemen neergelegd door de Bond en andere
verenigingen . Door de Heer Gilbert Chase, cultureel attache bij de
USA-Ambassade to Brussel, en de Heer Mitchell, van de Canadese
Ambassade, werd dan bet woord gevoerd . Zij prezen - de eerste
in bet Engels, de tweede in een keurig Nederlands - de Vlamingen
voor hun kunde en werkkracht, en dankten ons land voor bet vele
goede dat bet Amerika geschonken heef t .
Na een dankwoord door E . H. Aalmoezenier J . De Coster en
een gebed voor de overledenen, had een ontvangst van de genodigden plaats in bet nabijgelegen geboortehuis van Edward Andries,
die in april jongstleden overleed to Moline Illinois, waar hij bet
tot vice-consul van Belgie had gebracht . (Over hem, zie Biekorf
1958, 137-142) .

Aan een van de aanwezigen, een 83 jarige Doomkerkenaar,
viel de eer to beurt de gedenksteen to onthullen, namelijk aan
MODEST SWANCKAERT, die de grote bevorderaar van de uitwijking
naar Amerika geweest is. Isidoor, zijn vader, heette Doren in de
volksmond, en daarom is Modest in de streek altijd bekend geweest
als de sympathieke << Desten Dorens >> . Modest is zelf nooit in
Amerika geweest, dock een zoon en een dochter van hem wonen
in Lansing Michigan en zijn broeder is gestorven in Chicago .
Vanaf zijn huwelijk in 1900 is zijn cafe << Burgerwelzijn > het
inschrijvingslokaal geweest van ontelbare uitwijkelingen . Eerst werkte
hij voor de Red Star Line, dock hij was er slechts << loper >> en in
die hoedanigheid heeft hij slechts een paar klanten geleverd . Doch
<< ik was slimmer > zegt hij, << en kende goed de weg in Antwerpen >> .
Daarom werd hij in 1901 to Doomkerke de eerste agent voor de
Cunard Line. Modest vertelt met f ierheid hoe hij eens dertig opeenvolgende dagen met klanten naar Antwerpen afreisde en er zo eens
49 in zeven dagen tijds heef t geleverd . Het Veldkapelleke staat
op de weg naar Maria-Aalter . << De meesten zijn hier to voet voorbij
gepasseerd naar die bekende trein van 8 uur, en velen hebben
bier een laatste weesgegroet tot of scheid gebeden . . . >> zegt hij
nog ontroerd .
De voorganger van Modest was FRANCIES DE RIEMACKER
(1834-1909) . Deze was geboortig van Wingene ; in 1867 trad hij
in bet huwelijk met Coleta Callens uit Schuiferskapelle . Het gezin
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De Riemacker, gevestigd to Doomkerke, telde vij f kinderen toen
vader Francies in 1883 ertoe besloot voor ten minste een jaar,
alleen, zoals ook later nog gehuwde mannen deden, naar Amerika
to trekken .

Modest Swanckaert
1876Eerste agent to Doomkerke voor
de « Cunard Line >> (vana f 1901)

Francis De Riemacker
188 -1909
Eerste agent, to Doomkerke
voor de « White Star Line
(omstr. 1888)

De uitwijkelingen uit die tijd waren meestal boerenwerklieden
die 's zomers ook voor enkele maanden in Frankrijk in de bieten
en de oogst gingen werken . Amerika lokte de vreemdelingen aan
en de reiskosten waren tamelijk gering : waarom zouden zij het
niet eens een jaartje of zo in het veelbelovende Amerika beproeven ?
Francies vond werk to Manistee, Michigan, USA, in het houtbedrijf ; echter niet voor lang, want na negen maanden bereikte
hem het treurige bericht dat zijn vrouw to Doomkerke overleden
was . Hem stond nets anders to doen dan naar zijn vijf kinderen
terug to keren. Door de Red Star Line, de eerste scheepvaartmaatschappij die passagiers rechtstreeks uit Antwerpen naar Amerika
vervoerde, lies Francies zich overhalen om als scheepvaart-agent in
zijn dorp op to treden . Jarenlang heef t hij de streek bewerkt,
totdat Modest Swanckaert hem afloste . Francies is in 1909 overleden .
Adh. D .
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MENGELMAREN
DE STICHTING VAN HET GULDEN VLIES
jaarlijks op Sint-Andriesavond to Brugge herdacht
De Ridderorde van bet Gulden Vlies werd door hertog Filips
de Goede to Brugge gesticht op 10 januari 1430, de dag van zijn
huwelijk met Isabella van Portugal . Naast 0. L. Vrouw was SintAndries de eigenlijke patroon van de Orde . De hertogen droegen
immers in bun banier bet Sint-Andrieskruis, das vandaar ook Bourgondisch kruis genoemd words . En de wapenkreet van de hertogen
was Notre-Dame Bourgogne en Montjoie Saint-Andrieu . Oorspronkelijk werden de kapittels van de Orde gehouden op Sint-Andriesavond . De ridders woonden dan de vespers bij en 's anderendaags,
op de feestdag van de Apostel, verschenen zij in de hoogmis die
voor hen werd gezongen . Op 1 december werd dan een mis ter
ere van 0 . L . Vrouw opgedragen.
Te Brugge werd de stichting van de Orde nog jaarlijks herdacht
ten tijde van Maria-Theresia . Op Sint-Andriesavond werden kanonschoten of gevuurd . Dit gebeurde met kermiskanons, want de stad
bezat dan geen noemenswaardige artillerie . In 1756 words dit gebruik
vermeld als een << oude gewoonte >> en de magistraat lies dan telkens
de resolutie inschrij ven op 29 november to « laeten schieten de
ordinaire salvos met bet canon ter memorie van de instellinge binnen
dese stadt van bet doorluchtigste Ordre van het guide Vlies >> .
(Stadsarchief, Resolutieboek 1756 .61, f . 32) .
Dit gebruik moet weggevallen zijn gedurende de politieke ommekeer van de jaren 1790 en volgende .
Zouden de zegeklok of de beiaard van de stad Brugge - die
heinde en verre als de stad van bet Gulden Vlies bekend staat
niet jaarlijks bun stem mogen laten horen op Sint-Andriesavond
om die heuglijke stichting to herdenken ? En aldus een oude en
nobele traditie doen herleven ?
A. V .
AFKOOP VAN KLOKKEN
Enkele bijzonderheden over bet afkopen van de klokken to Gent
in 1678 en to Brussel in 1746 vindt men bij H . Van Houtte, Les
occupations etrangeres en Belgique sons 1'Ancien Regime I 299 .
Volgens deze auteur behoorden de klokken van een ingenomen stad
de plein droit > aan de artilleriemeester van bet zegevierende
leger, evenals bet bewerkt en onbewerkt koper, tin, lood en andere
metalen behorende aan kerken, kloosters en particulieren . Medegedeeld op de vraag van V . H. hiervoor biz . 281 .
J. D. S.

-- 313 -De stad Diksmuide, in juli 1647 door de Fransen ingenomen,
heeft alsdan de klokken van de parochiekerk (St. Niklaas) afgekocht. Dit blijkt uit de volgende post van de rekening van de
0. L. Vrouwengilde . Deze en de volgende rekeningposten komen
voor bij J. Weale, Les eglises du doyenne de Dixmude (ed . 1874),
p . 112, 239, 299, 301 .
Voorts betaelt an Sieur des Hayes, lieutenant van der artillerie
van Vranckerijcke, bij ordennantie van de burchmeesters ende schepenen
der stele van Dixmude, in daten 13'e" ougst 1647, onderteeckent
I . Huughe, over de redemptie van de clocken, de Somme van 1600 pond
pansis » .
De kerkheren van de St . Niklaasparochie to Leke lieten in 1667
hun grote klok overbrengen naar Diksmuide, de Fransen waren
immers weer het Westland binnengevallen . Diksmuide ontsnapte
aan de verovering, dock de kerkheren hadden een tales to betalen
aan bet Spaans garnizoen voor << den scant > van bun klok binnen
de veilige wallen van de stad . Bij de nieuwe inval van de Fransen
in 1683 werden de klokken van Leke gevlucht naar Brugge in de
kloostertuin van de Kapucijnen . Nadat de vrede in 't land was
teruggekeerd (einde 1685) schonken de dankbare kerkheren van Leke
<< een sester wijn . . . in redemptie van bet stellen van de clocken >>
aan Pacer Gardiaan van Brugge .
Wat er met de klokken van Keiem gebeurde in 1658 is niet zo
duidelijk . Waarscbijnlijk had men de klokken naar Diksmuide in
veiligheid gebracht. De stad capituleerde, met bet gevolg dat de
kerkheren van Keiem een som van 63 pond to betalen hadden
int afcoopen ieghens de Fransche soldaten de clockspijse » .
A . D.

Bij de inneming van Zutf en (Gelderland) in 1672 eiste de
artilleriemeester van bet Franse leger een som van 10 .000 kronen
als afkoop van de klokken en van bet koper en tin van de burgerij .
Door tussenkomst van minister Louvois werd de som op de helft
teruggebracht.
c . M. Tie! (Ned.)
Tot wanner is lit << recht op de klokken > - en de daarmee
samengaande afkoop - in gebruik geweest ? Ook nog in de
18? eeuw ? Onder het Franse Directoire werden bij ons kerken en
kerkgoed aangeslagen, en ook de klokken . Niet meer door de
artilleriemeester, dock door de administratie. De klokspijs diende
voor bet gieten van kanonnen en bet slaan van Franse sons (Biekorf 1955, 160) . In Duitse historische werken leest men dat Napoleon de afkoop van klokken weer in voege gebracht heeft bij de
inneming van de stad Danzig (24 mei 1807) . De afkoopsom werd
verdeeld onder bet leger . En Napoleon zou daarop een reglement
van verdeling hebben laten opmaken.
E. N.
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POESTERS EN POESTERIE

Biekorf biervoor blz . 254 en 287
In heel de Westhoek is poester (= koeier), poesteren, poesterie
nog goed bekend en in gebruik . Naast poestermanieren hoort men
hier oak spreken van poesterverstand en boerepoester d.i . poester
bij een vreemde boer .
Een verwaaide keer zou men spreken van koeier en koeieren, dit
onder de invloed van de vluchtelingen (oosterlingen) die hier uit
Midden-Westvlaanderen gedurende de oorlog 1914-1918 zijn overgekomen .
Er dient echter goed onderscheid gemaakt to worden tussen koeier
(= poester) en koewachter. Poesteren words evengoed gezegd voor
het bezorgen van eender welke dieren ; met de hennekweek zegt
men ook << de hennen poesteren >>. En ook de mensen worden
gepoesterd. Zo hoort men : hij is goed gepoesterd d.i . is goed in
zijn baai .
Poesters zijn niet noodzakelijk kereltjes van 14-15 jaar (en vroeger
van elf jaar, eerste communiegrootte), maar kunnen evengoed bejaarde lieden zijn, vooral op grote hoeven . De poester leefde gewoonlijk op gespannen voet met het << meessen >> (meisen) of de maarte.
Koewachter, das is heel was anders . Dat waren - want nu zijn
er geen koewachters meer - jonge gastjes van elf jaar, en jonger
ook, die de koeier dreven naar de gemene weiden, our het amat
(namaat, nagras) van de gemaaide weiden of to grazer . Zoals o .m.
to Stavele in de << voorleed > de << gemeene broek >> e.a . 's Morgens
trok ieder koewachter met zijn groep beesten naar de gemene broek,
en daar liepen de dieren in 't gemeen onder bewaking van de
koewachters . En tegen avond dreven ze de dieren weer terug, tot
zelfs een half uur gaans ver . Ze mieken daar een hutte van stokken
en droog gras als beschutting tegen de regen, en staken er allerhande kattekwaad uit, zoals vogelnesten rover, puiden opblazen,
vuurtje stoker. Als d'amattijd gedaan was, staken ze hun hutte
in brand en 't was weer een jaar gedaan met de leute . Ze verhuurden
zich dan voor poester ofwel, die het was breder hadden, ginger
voor een tijd weer naar school, totdat het werk weer aankwam .
Dit alles in onze Westhoek . Wie meer wil weten over de koewachters en hun manieren in 't Noorden van Brugge mag niet
nalaten Biekorf 1951 (blz . 152.161, 216.225) ter hand to nemen,
waar M . Cafmeyer uitvoerig hun liedjes en vertellingen behandelt .
Om toch op onze poesters terug to keren nog het volgende . Dat
de poester sours beklijsterd was met drek kon geen kwaad, << das
is de livrei van 't ambacht » zei men . Toen Koning Albert gedurende
de oorlog bachten de kupe in De Moeren (gemeente De Moeren)
verbleef en beslijkt en bemodderd in kantonnementen en loopgraven
verscheen, noemden onze soldaten van de streek hem << de grote
Poester van de Moere >> .
A. B . Stavele .

315

DE LEGENDS VAN DE METSELAARSKETEL

in de 0 .-L.-Vrouwekerk to Brugge
Over die legende, waarover in Biekorf 1958, 193 .197, gehandeld
werd, heb ik vij f tig jaar geleden een versie gehoord die verschilt
met de daar medegedeelde lezingen .
In de Hallestraat, onder de Halletoren, was er een afspanning,
de << Rode Poort >, die sevens herberg en spijshuis was . Die post
is mogelijk wel zo oud als Brugge zelf . In die jaren verre en na
bekend en veel bezocht . Goed en goedkoop kon men er logeren
en eten, mogelijk flu nog we! . (Dit huffs is seders het voorjaar 1958
opgenomen in het gebouwencomplex van het warenhuis Bon
Nlarche . - Red .) Het was zo tussen tweeen, noch voor de fine
fleur noch voor de minst begoede . Eenmaal heb ik er genoenmaald,
begin 1906, toen ik in garnizoen lag to Brugge . Voor 0,75 F
diende men op : een telloor goeie erwtensoep, een groot stuk vlees
(romstuk) en daarbij fritten en sla en brood naar goesting, plus
een voile pint (halve liter) goed taf elbier .
En nu ter zake over die legende die ik daar in de Roo' Poorte
in 1906 hoorde vertellen .
De bouwmeester van 0 .-L .-Vrouwkerk was in taf el in de Rode
Poort . 's Noens kon of mocht hij de werken niet verlaten, hij kreeg
zijn noenmaal uit de Rode Poort toegezonden. Op zekere dag
kreeg hij slechts << boulie >> (gekookt rundvlees) . De man ergerde
zich zodanig daarover das hij ketel en al of nam en woedend uitriep :
<< Is das nu kost voor een bouwmeester die negen stuivers daags
verdient ! tot schande metsel ik ketel en toebehoorten in een van
de beuken, want zo'n affront moet bekend blijven aan al die
achterkomen . . . >
R . S. Roesbrugge .
In deze belangrijke versie is de gewone man of metselaar de
bouwmeester van de 0 .-L.-Vrouwekerk geworden. Hij is geen inboorling van Brugge en ligt thuis en in de kost in de Rode Poort . Een
bekoorlijke localisatie . Is deze mooie legende niet geroepen om
eensdaags, in fresco of in keramiek, een wand to versieren van die
Rode Poort waar nu dagelijks zo 'n drukte heerst rond alles was de
keuken vraagt, << boulie > en andere en betere kost die de bouwmeester met zijn negen stuivers kon betalen ?
A. V.
PAALSTENEN OP SCHERVEN
Biekorf hiervoor biz. 96 en 122

In mijn 35 jaar oude praktijk als landmeter heb ik slechts ~enmaal
zo'n geval (het plaatsen van scherven onder paalstenen) meegemaakt .
Op 20 december 1956, toen ik een perceel bouwgrond, aangekocht
door dhr. 1Vlichel Vermeersch, onderwijzer to Moorsele, en gelegen
to Moorsele, uitpaalde, kwam zijn vader, dhr . Prosper Vermeersch,
landbouwer, geboren to Handzame in 1906 (en dus 50 jaar oud

316
op das ogenblik) de paalstenen helpen plaatsen . Hij hield er stellig
aan onder de paalstenen glasscherven to steken . Voor elke paal had
hij een fles merle om deze to breken en de stukken onder de paal
to Ieggen.
Dat moet dus een gebruik zijn das to Handzame nog bekend
en in voege is .
G . P. G .
GEBEDEN EN BEZWERINGEN

tegen ziekten en plagen van de beesten
I
Voor bet of lezen van de buikpijn der beesten, peerden enz .

Heer mijn God, was heb ik geleden voor u vele pijn en smert,
maar al mijn pijn en smert das ik verdragen heb offer ik op voor
mijn binderen (?) en voor mijne (?) gelukkige beest .
Jesus Maria en Joseph helps mij omdat het vreedzaam mag
opstaan . Mijn dier (gij moet hier de naam van bet peerd zeggen)
staat op in den naam Jesus Maria en Joseph .
II
Middel om een peerd de balgpijn a f to lezen .

Het peerd een kruis geven en alsdan godvruchtig lezen : << Den
heiligen Saint Martijn kwam gereden met zijn peerd al op bet
land. Zijn peerd N
kreeg de balgpijn fijn. Jesus Christus
wilt genezing doen . Christus Jesus geloof gij U >> .
Ge moet alzoo veel onzevaders lezen en weesgegroets of das
er personen bij zijn.
III
Nog een ander gebed o

f

tweede remegie .

Ik bidde aan God en onze lieve Vrouwe, den heiligen Joannes
en den heiligen Nicodemus das hij deze beeste N
zoude willen
helpen van balgpijn, verstoptheden, kolike, wijnden, vivers, andere
ongemakken en baden en das zoohaast alsdat Christus van bet
kruis was afgedaan in vrede amen >>.
Leest 9 onzevaders en 9 weesgegroeten .
Uit bet aflezersboekje (handschrift) van een man afkomstig
van Bulskamp .
<<

A. B.
EEN BOLLEMOLEN TE STAVELE

Over Termote's windmolentje to Beselare, met de draaibank om
vloerbollen to draaien, schreef J . H. Maes in Biekorf (hiervoor
blz. 179-180) . Dat brengt mij op het volgende.
Op Stavele hoekje, in de wagenmakerij van wijlen Amandus
Lanszweert, stand boven op bet dak van de werkplaats een kleine
windmolen die de draaibank deed werken . Deze wagenmaker was
vermaard voor allerhande draaiwerk, ook vloerbollen en andere.

317
Zijn specialiteit was echter bet draaien van spabomen . Hij maakte
de twee soorten, nl . << met een krikke en met een oge », en werkte
voor de uitvoer . Regelmatig leverde hij een hele lading naar
St. Winoksbergen. De wagenmakerij en bet molentje hebben gewerkt
tot na de eerste wereldoorlog.
A. B . Stavele
BRUGGE ROND HET TAAR DERTIG

Het dagelijks leven to Brugge door de eeuwen been : zo zou men
de indrukwekkende reeks brochures molten noemen door DR . Jos .
DE SMET in de bekende << Uitgaven van de Gidsenbond van Brugge
gepubliceerd . De twee laatste jaren brachten ons << Brugge op bet
einde van de 18e eeuw >> en << Brugge onder de oorlog 1914-1918 » .
Meer nog dan deze onmiddellijke voorgangers is << Brugge rond
1830 >>, onder de drang en de lading van bet verzamelde materiaal,
tot een funk boekwerk uitgegroeid . Niet meer dan een tiental jaren
(1827-1839) worden bestreken, de oogst echter, samengebracht uit
archiefbronnen en kranten, is overvloedig en omvat al de aspekten
van bet leven : voeding, woning en kleding ; tijdverdrij f en feestelijkbeden ; zakenleven en politieke stromingen en gebeurtenissen
dit alles steeds in bet plaatselijk trader gezien . En bekeken met
een geoef ende zin voor historisch perspectief die niet nalaat bier
en daar een contrast van nu-en-vroeger to belichten . Een belangrijke
verrijking voor onze Brugge geschiedschrijving. Zo belangriijk das
een klapper op plaats- en persoonsnamen bier onmisbaar words . De
illustratie is keurig en leerrijk.
Dr . Jos . DE SMET. Brugge rond 1830 . In-8,128 blz . met 12 prenten .
Prijs : 60 F (in de boekhandel of door overschrijving op P. C. 4114.23,
Gidsenbond Brugge) .
KROKODIL ALS EX-VOTO
Biekor f hiervoor blz . 256 en 284

De grootmeester der Oostenrijkse bedevaartf olklore, Prof . Dr.
G. Gugitz, regelmatig lezer van Biekorf, signaleert een krokodil in
Spanje . Aan de devotie tot << 0.-L .-V . van de krokodil >> to Madrid
is volgende legende verbonden . In 1522 kwam een Spaans schip
uit Indie gevaren . Tot tweemaal toe zwom een krokodil op bet
vaartuig toe en verwijderde zich dan in de richting van een nabijgelegen eiland, als wou bet dier de scheepslui daarheen brengen .
Alfonsus Montalbanus, bevelhebber van bet schip, landde op bet
eiland en zag er een Mariabeeld aan een boom hangen . Hij nam
bet met zich mee. Intussen hadden zijn mannen de krokodil gevangen . Te Madrid aangekomen lies hij bet beeld in de Sint-Genesiuskerk plaatsen, en als blijvend aandenken de huid van de krokodil
erbij hangen . Weldra geschiedden verscheidene mirakelen . (G . Gumpenberg, Marianischer Atlas, Praag 1717, blz . 192) .
Hier verschijnt de krokodil dus als zgn. << weisendes Tier >, d .i .
als wegwijzer naar bet to vinden beeld .
w o
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VONDELING T'E OEKENE IN 1770

Uittreksel uit bet << Doopregister S . Kerk Ouckene 1766-1789
bijblad van bladzijde 41 :
Op den 25 Mey 1770 compareerde voor mij, onderschreven
pastor der parochie van Ouckene, seker Marianne Josepha Delport,
seggende geboortig to seyn van de parochie van Reckem, f' Antonii
J osephi Delport en Mariae Jacoba Soete, de welcke in de presentie
van den eerw. beer C. A. Bouckaert en van Joannes Buyse declareerde bet gevonden kint op den oven van Pieter Jacobus Vandevelde op den 22 deser ende gedoopt op den 23 oock deser in de
Kercke van Ouckene, aen welck kint den naem gegeven was van
Eugenius Augustinus Oven, to wesen haer eigen en nateurelyken
sone, daerenboven bet selve kint voor bet haere reclameerde, waer
op das kint haer ter hands is gestek geweest desen 25 mey 1770.
In teeken der waerheid heeft sy desen act onderteekent met haer
gewoonelyck handteeken, declarerende niet to konnen schrijven.
Actum desen 25 mey 1770 .
i dit is bet marcq van Marianna Josepha Delport,
E . A . Devloo pastor van Ouckene,
C. A . Bouckaert vicepastor in Ouckene,
als present Joannes Buyse . >>
Eugenius Augustinus Devloo was pastoor van Oekene van 1769
tot 1807. Men zal opmerken das zijn eigen voornamen aan bet
gevonden kind gegeven werden .
Cyprianus A. Bouckaert was onderpastoor to Oekene van 1769
tot 1773 .
Joannes Buys fs Guilliame was in 1757 burgemeester van de
Hazels en werd in 1760 geheten << hooftman der prochie van
Ouckene > (Schepenarchief Yper boek 293 f . 211) .
F. M. W.
SCHERTSENDE GROET

Naast << de wind van achter > en andere schertsende begroetingen,
waarover in vorig nummer (blz . 287) iets werd medegedeeld, zijn
er nog andere in gebruik . Te Kortrijk hoorde ik meer dan eens de
scherts : << Welgekomen, wanneer ga-j e vertrekken >> . Meestal echter
words das gezegd van derden, bij wie men niet naar wens onthaald
words : << 't Is char van welgekomen, wanneer ga-je vertrekken >> .
Kwestie van welgekomen, onze grootmoeder had char nog een
spreuk op : << Hij was char welgekomen lijk den eersten dag van
de vasten >>. (Slecht gekomen ; vasten is bier de oude Veertigdaagse
Vasten die dan nog een echte vastentijd was) .
Bij feestwensen, o .m. met Nieuwjaar, kept men ook de schertsende reactie : << Geluk en zegen - en uw nekke vol regen >> .
Dit doer me denken aan de scherts bij bet geven van de voorrang : << Ezels voren - om 't hol to boren >>.
A . J.
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REIZEND GLASKUNSTENAAR TE BRUGGE . 1803
<< M . Demmenie, Hollandsche Chymist, berigt bet publiek, das
by binnen Brugge aengekomen is, en aldaer zal herhaelen zyne
Glaskundige proef nemingen in bet miniatuer, die de verwonderinge
gemaekt hebben van de hoofdstad en van alle andere steden, in
welke by de eere gehad heeft zyne talenten to oef f enen .

Als den eenigen bezitter van deze konst, maekt by terstond in
glas de voorwerpen die men hem vraegt, bet zy bloemen, vogelen,
landschappen, bouwkundige stukken, niets uytgezonderd ; en de
gelykenisse der gedaente en couleuren is zoodanig, das men de
natuer zelve meynt to zien .
Dewyl men aen de konst-oeff enacts alle mogelyke aenmoedingen
behoort to geven, om de nutte en aengenaeme uytvindingen to vervoorderen, met aen de talenten den verdienden loon to geven,
words dit bericht toegezonden, om bet zelve to plaetzen in uwe
gazette.
De plaetse en dagen op dewelke den voornoemden Demmenie
zyne experientien werkstellig zal maeken, zullen ten behoorlyken
tyde door of fichen bekend gemaekt worden . >> - Gazette van
Brugge, 22 Pluviose jaar XI (11 februari 1803) .
J. D . D.
FIJN

Madamke was smoorrijk, 't had een hof stee moeten laten aan de
Koning, zo zeiden ze, maar 't was hondegierig. De pastoor kon er
maar niets los krijgen voor zijn kerk . << Weet gij wel, zei hij, das
de deur van den hemel zeer nauw is, 't staat in 't evangelic, een
kernel zou gemakkelijker door d'oge van een naalde kunnen dan
een rijke door de deur van den hemel geraken . . . >> . - << Ja'k, zei
Madamke, maar een ziele peis-de gij das das niet fijn 'n is? >
M. D.
Heemkundige kring

Maurits Van Coppenolle

Bissegem
A

Te Sint-Andries werd onlangs overgegaan tot het oprichten van een
vereniging voor de studie van de heemkunde en de streekgeschiedenis .
Het werkgebied van de Heemkundige Kring « Maurits Van Coppenolle
strekt zich uit over het grondgebied van de gemeenten SintMichiels, Sint-Andries, Varsenare en Snellegem.
Het bestuur werd samengesteld als volgt .
Ere-Voorzitter : Weledele Heer Ridden Stanislas van Outryve d'Ydewalle . Voorzitter : de heer Gerard Franchoo, apotheker, to Sint-Michiels .
Bestuursleden : de Heer Walter Simoens, de heer Ketele, Mevrouw
Wwe Maurits Van Coppenolle en de heer J . Penninck die het secretariaat waarneemt.
Alle personen die hun medewerking aan dit initiatief willen verlenen
kunnen zich schriftelijk wenden tot het secretariaat, Leeg weg, 77 h,
Sint-Andries . De lidmaatschapsbijdrage is gesteld op 50 F per jaar .
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VRAAGWINKEL
Uithangbord van wisselaars
Omstreeks 1750 hinges de erkende wisselaars to Brugge boven hun
deur << een houten schotel verwaepent met de Majesteyts waepens >> .
De Majesteit was alsdan de Keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk.
Was zo'n uithangbord reeds vroeger in gebruik ? En was dit gebruik
algemeen in onze Nederlandse provincien ? En ten slotte : is er nog
ergens, in een museum of in privaatbezit, zo'n schotel bewaard
gebleven ?
v. H.
Paviewerck
In de boedelbeschrijving van het sterfhuis van jonkvrouwe Joanna
Wyts, opgesteld to Brugge einde 1632, is er herhaalde males sprake
van Paviewerck (Biekorf XVI, 1905, blz . 231.232) . De inventaris vermeldt ammelakens 'r fijn Paviewerck >, serviettes « van Paviewerck >>,
en spreekt ook van « grouver Paviewerck », a grof f Paviewerck ,i,
steeds in verband met tafellinnen .
Paviewerk moet een technische betekenis hebben, deze is mij echter
onbekend . Pavie doet denken aan de Italiaanse stall Pavia . Daarmee
is echter de zaak niet opgeklaard . Staat deze stall bekend om een
speciale snort of vorm van tafellinnen ?
D. B.

Biograf ie van Kortrijkse Kapittelheren
Pastoor L. Slosse bewaarde in zijn papieren een brief door abbe
L. Guiot, Pastoor van Walincourt (dep. Nord), in augustus 1895 geschreven aan Pastoor Van Costenoble, de vriend van Guido Gezelle,
die alsdan Pastoor van Vleteren (bij Belle) was . Pastoor Guiot deelde
daarin mede dat hij klaar was met « use biographic asset complete
des illustrations du chapitre de Notre Dame de Courtrai . » Deze < illustrations » tulles waarschijnlijk al de Kapitteldekens geweest zijn,
samen met beroemde mannen uit het Kapittel .
Pastoor Guiot voegde erbij dat hij begonnen was met een antler
werk over de titularissen van de kanunnikale prebenden van de Kortrijkse Kapittelkerk vanaf de 13e eeuw.
Voor zover ik weet werd niets van deze werken gepubliceerd . En waar
is het handschrift van abbe Guiot gevaren ? Heeft Pastoor Slosse het
kunnen inzien voor zijn artikelen in « Rond Kortrijk >> ?
E. N.

Als een meis je schuifelt
Words schuifelen (fluiten) op de meisjesschool nog aangedragen ?
In mijn tijd onderbraken we das 't spel en we liepen naar maseur op de
speelplaats om de schuldige aan to wijzen :
Maseur, ze schuifelt ! >>
Dat wares lelijke manieren en ge moest dat gaan biechten . En moeder
thuis heb ik nog horen zeggen : Als een meisje schuifelt, Onze Lieve
Vrouwe schreemt (weent) >> . Zijn er nog andere spreuken bekend op
dat schuifelen bij meisje of vrouwmens ?
G. A. Menen
Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge
Abonnementsprijs : 100 F.
Postrekening : 2335.37
Drukkerij G.

BARBIAUX,

Minderbroedersstraat, 20, Brugge

BIEKORE
wESTVLAAMS AREHIEF
DAT IS EEN LEER- EN
LEESBLAD VOOR ALLE
VERSTANDIGE VLAMINGEN
GESTICHT IN 1890
DOOR GUIDO GEZELLE

59e Jaar

VOOR GESCHIEDENIS, O'UDHEIDKUNDE
EN FOLKLORE
VERSCHIJNT MAANDELIJKS TE BRUGGE

10B extra vervolgnummer

Zaaimaand 1958

OUDENBURG EN DE VLAAMSE KUSTVLAKTE
TIJDENS DE ROMEINSE PERIODS
Extremi hominum Morini >> zingt Vergilius, de hof dichter
van Keizer Augustus, sprekend over de bewoners van het
Noordzeegebied, de Morinen ( 1 ) . Voor de Romein uit het
zonnige zuiden verblij ven deze mensen aan de rand van de
bewoonde wereld, in een land waar water en wind nauwelijks
van de vaste bodem zijn to onderscheiden . Dit lage, moerassige,
regelmatig overstroomde gebied, deze schorren en slikken zijn
in de oudheid het voorwerp geweest van legendarische en
angstwekkende beschrijvingen ; bij Tacitus en Strabo voelt
men de veees van de zuiderling Voor dit nevelige, onvaste
land ( 2 ) en toen Caesar zijn nederlagen bij deze kustbewoners trachtte to rechtvaardigen, vond hij in Rome algemeen gehoor . Hij had hier niet alleen de inwoners to bevechten, zo vertelde hij, dock de natuur zelve, waar water
en bon mekaar of wisselden, waar de gewone strategic niet kon
worden toegepast, waar men Voor de minste verplaatsing
verplicht was veenbruggen en knuppelwegen doorheen de
moerassen aan to leggen ( 3 ) . Caesar schreef Voor zuiderlingen, als zuiderling en met een tikje overdrijving . Voorzeker was niet zozeer de natuurlijke bodemgesteldheid oorzaak
van deze tegenslagen dan wel de hulp die de kustbevolking
ontving van verwante volksstammen over het Kanaal ; al
deze bewoners waren uitstekende zeevaarders ( 4 ), die reeds
Voor de komst van de Romeinen drukke betrekkingen met
(1) Ver ilius, Aeneis VIII, 727 ; z .o . Plinius, Nat . Hint . XIX, 8 .
(2) Tacitus, Ann, I, 70 ; Strabo, Geogr. II, 4, 1 en IV, 3, 4 .
(3) Casar, Bello Gall . VI, 5, 7 ; « illi [Menapii], nulls coacta manu,
loci praesidio freti, in silvan paludesque confugiunt suaque eodem
conferunt > e,n VI, 6, 1 « celeriterque effectis pontibus . . . >> ; z .o . III,
28, 2 en IV, 38, 3.
(4) Id ., Ibid . IV, 4, 7 en III, 2 .
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elkaar onderhielden ( 5 ) • Het is slechts na de eerste invallen
in Groot-Britannia en na herhaalde pogingen tot verovering
van hat kustgebied in 56 en 55 voor Chr ., dat de Menapi~ rs
en de Morinen zich in 53 aan de romeinse veldheer onderwierpen ; jaren later, in 29 v . Chr., deden zich nog moeilijkheden voor, dock zij waren van voorbijgaande aard .
Bevolking
Gans de streak was denkelijk niet zo onbewoonbaar als
Caesar wil doen uitschijnen . Weliswaar was hat uitzicht heel
anders dan dit welke onze XXe-eeuwse badgasten voor ogen
hebben : hat verloop van de kustlijn was enigszins anders
diepe, brede kreken en vaargeulen mondden rechtstreeks uit
in zee en vormden door hun vertakkingen talrijke eilanden .
Naast de bij elke tij overstroomde schorren, vooral langs de
kust, strekten zich verder naar hat binnenland, grote bossen
uit, afwisselend met weiden, moerassen en heide (' s ) . Het stuifmeeldiagram van Oudenburg (zie nota 6) geeft een duidelijk
beeld van de plantengroei aldaar in de loop van de eerste
eeuwen van onze tij drekening ; de verschillende boomsoorten
wijzen erop dat hat zeewater niet tot hier kwam ; de verhouding tussen boompollen (ong. 50'0) en de andere stuifmeelkorrels toont aan dat de streak dicht bebost was met
hier en daar kleine open plaatsen, begroeid met heide en
gras ; buiten de gewone boomsoorten, waaronder de els de
voornaamste is en zeer goad gedijt op vochtig terrain, valt
de aanwezigheid aan to stippen van de pijnboom, die in deze
periode aan onze kust geen zeldzaamheid moat zijn geweest .
Het onbestendig karakter van de kust kreeg waarschijnlijk
eerst zijn voile betekenis na de herhaalde trangressies vanaf
(5) Id ., ibid. IV, 20 ; E . Janssens, Histoire ancienne de la mar
du Nord, 1943, 29-30 ; F . Cumont, Comment la Belgique fut romanisee, 1919, 98 ; cfr. E . Trips, C . Julius Caesar, de bello gallico.
Historisch Vademecum, i954, 73 en 95 . Een Britse mu,nt uit de
v66r-romeinse periode ward to Oostende gevonden : J. Evans, An
Ancient Coin of Verulam found at Ostend . Num . Chronicle 1899, 262 .
(6) Caesar, BG IV, 38, 3 : « quod Menapii se omnes in densissimas
silvas abdiderant . » Het belang van deze bossen blijkt uit de analysers die gedaan werden van de houtsoorten o,ntdekt in de romeinse
nederzettmg van Wenduine (1956) en van hat stuifmeel afkomstig
uit Oudenburg (1957) . De houtsoorten van Wenduine werden bepaald door de hear E . Frison (Antwerjen) : men treft de vol ende
soorten aan : els (alms glutinosa), eik (quercus), gewone taxus
(taxus baccata) en de pijnboom (pima silvestris) . De pollenanalyse
van een grondmonster uit de romeinse woonlaag to Oudenburg
leverde volgende belangwekkende gegevens (onderzoek verricht door
Prof. W. Mullenders, Leuven) : 346 boom pollen werden geteld ; hiervan zijn : els (alms) 52 %, bark (betula) 11,5 %, hazelaar (corylus)
28,7 %, hnde (tilia) 2,8 % ; verder sporen van wilg (salix) 0,3 %,
eik (quercus) 1,4 %, olm (ulmus) 1,4 %, pijnboom (pima) 0,6 %,
hasgbeuk (carpinus) 0,6 % . Buiten deze boomsoorten neemt de
heide (calluna) de voornaamste plaats in met 42,3 % (berekend,
zoals gewoonlijk, in verhouding tot hat totale aantal boompollen) ;
verder ontmoet men : grassers 2,4 %, zegge 0,6 %, veenmos 2,3 %,
komposieten 1,2 %, polygonaceeen 0,9 %, varens 1,4 % .
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de lye eeuw ( 7 ) . Voordien was de streek tamelij k dicht
bewoond ; grote steden verrezen er niet, dock kleine dorp j es
hadden zich gevormd nabij de rivieren en langsheen de kust
en hare eilanden, by. De Panne ; vele van deze eilanden verdwenen later en de nederzettingen liggen thans in zee en
zijn slechts bij zeer lage waterstand zichtbaar : Mariakerke,
Wenduine, Kadzand . A!lleenstaande hoeven verrezen op hoger
gelegen gronden (a) .
De bevolking leefde van landbouw, veeteelt, zoutontginning
en visvangst . Met de romeinse overheersing wordt het gebied
in het Imperium ingeschakeld en kept het een aanzienlijke
ekonomische en kulturele ontwikkeling . De kleinere en grotere
steden die het omringen - Boulogne, Cassel, Wervik ( 9 ),
Kortrij k ( 1'0 ) , Aardenburg ( 11 ), Domburg ( 12 ) - zijn de
aangewezen marktplaatsen langswaar de in- en uitvoer geregeld
wordt. Drukke handelsbetrekkingen ontstaan, towel to zee als
to land : de kern van het systeem is de havenstad Boulogne ( 13 ),
poort naar Engeland en tevens eindpunt van de grote strategische weg welke de kust met het Rijnland en zijn troepen
verbindt . De zee was ook de voorname handelsweg voor onze
kustvlakte en het is niet zonder reden dat vele en wel de
mooiste romeinse overblijfselen juist in het huidige poldergebied zij n ontdekt : De Panne, Steenkerke, Oostduinkerke,
Nieuwpoort,
Mannekensvere, Sint-Pieterskapelle,
Slij pe,
Westende, Lef finge, Gistel, Snaaskerke, Mariakerke, Bredene,
Klemskerke, Houtave, Meetkerke, Nieuwmunster, Wenduine,
Blankenberge, Zeebrugge, Kadzand, Aardenburg ( 14 ) • Bijzonder prachtig zijn de voorwerpen uit Mannekensvere, thans
bewaard in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
to Brussel (15) .
(7) Voor de vorming van de Vlaamse kustvlakte zie o .a. R. Tavernier, Le Quaternaire (in P . Fourmarier, Prodrome dune description
geologique de la Belgique), 1954, kt, bl . 582 . Voor de streek van
Oudenburg zie J . Ameryckx, Verklarende tekst bij de pedologische
kaart, blad 37w.
(8) Caesar, BG III, 28, 3 ; Dio Cassius 39, 44, 2 .
(9) J. Carpentier in Ann . Fed . Arch . XXXV, 1953, 49-58.
(10) J . Vierin, Cortoriacum, ibid . 81-104 .
(11) Opgravingen van de Nederlandse Rijksdienst voor het Oudheidku,ndig Bodemonderzoek in 1955, 1957 en 1958 .
(12) Bondig overzicht in J . E. Bo gaers, De Gallo-romeinse tempels
to Elst in de Over-Betuwe, 1955, 11-20 .
(13) R . Dion, Les itineraires maritimes occidentaux daps 1'Antiquite, Bull. Assoc . Geogr . Franc . 1954, 128-135. J . Leduque, L'ancien
rdseau routier du Boulonnais, 1957.
(14) M . J . De Bast, Recueil d'Antiquites romaines et gauloises,
1808, 292 v .v . ; A. Chocqueel, Les civilisations prehistoriques et
anciennes de la Flandre occidentals, 58-74 ; A. De Loe, Belgi ue
ancienne, III, 154-157, 206, 210, 332 ; E. Rahir, Vingt-cinq annees
de recherches, 40, 65-66, 126 ; Biekorf 1894, 155-158 ; Hand. Emul .
Brugge LV, 1905, 177 ; M. E . Marien, Oud-Belgie, 377 v. ; Ann . Soc.
Arch. Brux . XXI, 1907, 73-79 ; J. Carpentier, in Hand . Kortri,'k
XXIV, 1950/51, 123-135 ; J . Van Damme, De geschiedenis van de
ceramiek, Heemk . Krin~ Blankenberge, 1955, 6 ; Archeologie 1954,
178 ; 1955, 141 ; 1956, 138-139 (E . Trips) .
(15) A, De Loe, o .c ., 154 .157 .

Luchtfoto van Otodenburg
Het vierkante grondplan, waarin het romeins castellum wordt
ingeschreven (zie of b, bi . 333), is duidelijk zichtbaar . De stedebeek
is als een donkere lijn road het dorp to herkennen .
(Foto : Dienst voor Fotogrammetr¢e)
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Romeins wegennet

Mag men daaruit besluiten dat de handelsverrichtingen in
grote mate langs zee gebeurden ( 1's ) , dan is het binnenlandse
wegennet toch ook •n iet to verwaarlozen ; het maakt deel uit
van het geheel dat in het midden van de Ie eeuw werd aangelegd door keizer Claudius ( 17 ) , deels met het oog op de
definitieve verovering van Engeland . In dit verband was de
voornaamste baan deze welke Bavai en Midden-Gallie met het
Noordzeestrand verbond via Oudenburg ; aan deze verbinding
heeft Oudenburg, zoniet zij n oorsprong, dan toch zij n uiteindelijke ontwikkeling to danken .
Van Bavai komend splitste de baan zich to Blicquy (bij
Aat) en nam enerzij ds de richting van Gent, anderzij ds deze
van de kust ; van Blicquy tot Tielt is het trace kaarsrecht
en is de weg steeds op de hoogten aangelegd ; ter hoogte van
Tielt zwenkt de baan via Aartrijke naar Oudenburg ( 18 ) .
Talrijke nederzettingen bevinden zich op deze lijn : via de
Kluisberg gaat het over Kaster ( 19 ) en Tiegem, Sint-ElooisVijve ( 2'° ), de heuveltoppen van Pittem en Tielt en deze
van Aartrijke (21) .
Een secundaire weg liep evenwij dig met de kust, langsheen
de ,and van het poldergebied ; hij verbindt Kassel met de
streek van Brugge en Aardenburg ; ook deze weg is steeds
op hoger terrein aangelegd langs Poperinge, Woesten, Merkem,
Klerken, Werken ; hij kruiste de eerste to Aartrijke en vervolgde dan langs -Zedelgem met vertakkingen naar Brugge
en Aardenburg en een andere naar het Oosten doorheen het
Meetj esland en het Land van Waas ( 22 ) . In West-Vlaanderen
draagt deze baan de kenschetsende naam van Steenstrate of
Diksmuidsen Heerweg ( 23 ) ; de antieke bestrating zelf werd
vastgesteld bij Poperinge ( 24 ) . Ook langs deze weg zijn talrijke
romeinse overblijfselen aan to stippen : Merkem ( 25 ), Wer(16) P . Lambrechts, De streek tussen Noordzee en Schelde tijdens
de romeinse overheersin g, 1953, 18, nota 47.
(17) J . Mertens, Les routes romaines de la Bel gique,1957 ; Blicquy,
een knoop punt op deze weg, bloeide reeds in de Ie eeuw : M. Amand,
in Archeologie 1956, 436 .
(18) J. Mertens, Routes romaines, 19 .
(19) J. Vannerus, Le limes et les fortifications gallo-romaines de
Belgique, 1943, 104-,105 .
(20) 0p gravmgen van arch . J . Vierin (Kortri,'k) in 1956-1957.
(21) Naast romeins aardewerk werd to Aartrijke een gouden count
gevonden van keizer Antonius Pius : H . Rommel in Biekorf VI,
1895, 333-334 .
(22) J. Mertens, o.c ., 24, ,n~ 20 ; J . Maertens, Identification dune
partie de la voie romaine d'Anvers vers la mer du ford, Hand.
Gesch. Gent XXXV, 1927, 45-57 ; C . Dens-J. Foils, Etude sur la
voie romaine de Bruges a Oudenbourg, Ann. Soc . Arch. Brux.
XXVIII, 1919, 71 v .
(23) K. Verschelde, Notice sur la route romaine de Cassel a Poperin ghe et Winendaele, Ann . Emul. Brug. XXVIII, 1877, 241-264.
(24) H . Van De Weerd in Archeolo g ie 1943, 113-114 en 1945, 176 .
(25) Rev, beige Numism. LXIII, 1907, 390 v .
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ken (26 ), Zedelgem ( 27), Brugge ( 28 ) . Volledig hypothetisch zij n
enkele kleinere diverticula Cassel-De Panne, Cassel-Gent (29) .

Handel en nijverheid
De bewoning van de Vlaamse kustvlakte schijnt dus in
de romeinse periode belangrijker to zijn geweest dan men op
't eerste zicht zou vermoeden : zowel in het huidige polder-

Knuppelweg op het strand to Mariakerke
(26) A . De Loe, o .c ., 222-223 ; Biekorf LI, 1950, 209 ; B . Slembrouck, Werken . Heemkundige studie over de gemeente Werken,
1955, bl . 43-52 ; Ann . Soc . Arch . Brux. XIII, 1899, 210-218, XIX,
1905, 136.
(27) F . Ronse, De geschiedenis van Zedelgem en Veldegem, 1934,
9-10 . R. Crois, Zedelgem, een gallo-romeinse vindplaats, Biekorf
LVII, 1956, 324.
(28) J. De Bast, Recueil, 331 v .v., p1 . XII .
(29) Zie algemeen ; Biekorf XXX, 1924, 240 en V, 1894, 25-31, 56-61,
119-126, 185-190, 247-250 . La Flandre XV, 1884, 51-7- ; A. Carnoy,
in Med. Kon . Vi . Akad ., 1952, 395-413.
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gebied als op de zandige heuvels treft men bewoning atn ;
buiten de reeds aangehaalde plaatsen zouden we nog kunnen
vermelden : Ardooie, Kachtem, Roeselare, Emelgem ( 3'0 ) en
de grafvelden van Izegem, Lauwe, Lichtervelde, Marke, Meulebeke, Nieuwkerke, Roeselare ( 31 ) •
In de kustvlakte neemt Oudenburg in deze bewoning een
zeer bij zondere plaats in : de nederzetting vormde het eindpunt van de grote baan naar Bavai en tevens een kleine
haven ; reeds op het einde van de I e eeuw was het een bloeiend
dorp, getuige de talrijke fragmenten van terra sigillataaardewerk, het mooie, roodglanzende vaatwerk uit Gallic
ingevoerd . De nederzetting strekte zich uit tot buiten de
huidige dorpskom, langs een strook gelegen op een oost-west
gerichte zandrug, een laatste uitloper van de heuvels van het
binnenland.
Alhoewel niet to vergelijken met de grote handelshavens
Boulogne of Domburg, was Oudenburg toch een belangrijke
kleine aanlegplaats waar allerlei produkten naar de overige
dorpen langs de kust werden verscheept ; het kende zijn
bloeiperiode gedurende de IIe en III e eeuw en, zoals gaps
de kustvlakte, stond het breed open voor de invoer van de
meest verscheiden voortbrengselen van het Imperium : terra
sigillata uit Zuid-, Midden- en Oost-Frankrijk, vaatwerk uit
Engeland (Castor), bronzen sieraden uit Oost-Belgie, glas uit
de Rij nstreek, enz . ( 32 ) . Ook de uitvoer was belangrij k : de
basis voor de lokale ekonomie vormden veeteelt, landbouw
en visvangst, j uist zoals dit voor de komst van de Romeinen
en na hun vertrek het geval was : de eeuwenoude traditie
van de Vlaamse nijverheid (33) .
Antieke bronnen geven ons belangwekkende bijzonderheden
over deze handel : hespen uit Menapie, gezouten of gerookt
voorlopers van de latere Yorkse of Ardeense hesp
werden door de Romeinse lekkerbekken zeer op prijs gesteld,
in zover dat keizer Diocletianus er de maximumprijs moest
van bepalen ( a4 ) , Vette ganzen werden naar Rome gezonden
om hun vices, lever en dons ( 35 ) ; de noordzeebanken leverden
(30) De Loe, o.c ., 301 ; Rev . beige Numism. LIII, 1897, 473 ; Hand .
Emul . Brugge 1848, 413 ; E . Trips, in De Mandel I, 1954.
(31) A. Van Doorslaer, De Gallo-romeinse begraafplaatsen in
Belgie, Diss . Gent, 1953 .
(32) H . Van De Weerd, Het economisch bloeitijdperk in NoordGallie, Med. Kon. Vi . Acad. 1940 .
(33) E . Janssens, o.c ., 54-60 ; F. Cumont, o .c., 107-108 ; C . Jullian,
Histoire de la Gaule, II, 28 .2 ; P . Lambrechts, De streek tussen
Noordzee en Schelde, 14-17 .
(34) Martialis, XIII, 54 ; edikt van Diocletianus IV, 8 : C I L III,
827 « ernae optimae petasonis sive menapiae vel cerritanae (Cerdagne) (10 denarii) ; cfr . Strabo IV, 4, 3.
(35) Plinius, Nat. Hist. X, 22, 53, X, 131 .
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smakelijke nesters waarvan we de schelpen terugvinden in
de villas van Haspengouw, de Ardennes en zelfs van Zwitserland ; langsheen de kust werd op grote schaal zout ontgonnen ( 36 ) ; de tekstielnij verheid leverde de bekende linnen en
wollen weefsels ( 37 ) ; turf werd eveneens veel ontgonnen
en als brandstof aangewend ( 38 ) . Omwille van al deze produkten was de streek belangrijk genoeg opdat Rome er een
«procurator ad census accipiendos », een belastingontvanger,
near toe stuurde ; na een term in het kille noorden kon de
man zij n koude ledematen in Egypte gees opwarmen ( 39 ) .

Ben fort van de Litus Saxonicum : Burgh Castle
(Crown Copyright ; by permission of the Controller of Her Britannic
Majesty's Stationary Office) .

(36) Menapische salinatores (zoutontginaners ?) richtten to Rimini
(Italie) een gedenksteen op ter ere van een zekere L . Lepidus
Proculus welke hen, tijdens zijn verblijf in Noord-Gallie, waarschi jnlijk zekere gunsten had verleend : C I L XI 390-391 en F . Cumont, o. c., 106, note 3 .
(37) C I L III, 801 ; F. Cumont, o.c ., 107-108 .
(38) Plinius, XVI, 1 << captumue manibus lutum ventis magis
quam sole siccantes terra ci os et rigentia septentrione viscera sue
urunt >> .
(39) Deze magistrates zij,n in opschriften vermeld : M . Renard,
Inscriptio romana ad res belgicas pertmens, Belg . Tijds . Phil . en

Gesch. XXVIII, 1954, 141-142,
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De eerste invallen

De inschakeling van de Vlaamse kustvlakte in het Imperium
is deze streek kultureel en materieel ten goede gekomen . Tot
aan de eerste invallen van 257 en volgende jaren was het
een periode van vrede en rust, de Pax Romans . Deze was,
spijtig genoeg, van voorbijgaande aard : na enkele sporadische
invallen van Germaanse zeerovers, de Chauken, in 172 .174,
waren het vooral de Franken en Saksers die, vanaf het midden
van de III e eeuw, de kust teisterden en talloze razzias in het
binnenland ondernamen .
Het is nog niet met zekerheid uitgemaakt of reeds na de
eerste invallen van het einde van de II e eeuw, Oudenburg
werd versterkt : onder het latere castellum van het einde
van de III e eeuw vonden we de overblijfselen van een oudere
wal in aarde en zand opgeworpen en door een spitsgracht
beschermd ; dock nadere chronologische gegevens ontbreken
vooralsnog. Muntschatten in de grond geborgen o .a . to A,artrijke en Wulveringem ( 40 ), wijzen op enige onveiligheid in
de streek. De onrust was echter nog veel groter tij dens de
tweede invasiegolf : een verspreidingskaart van de muntschatvondsten uit de jaren 268 toont duidelijk aan hoe de vondsten
zich concentreren in Oost- en Westvlaanderen en in Henegouwen ( 41 ), zodat we mogen aannemen dat in deze streken
het gevaar het grootst was . De bedreiging vanuit zee en
vanuit het Noorden is opvallend : de belangrijkste vondsten
werden gedaan langsheen de grote banen die, zoals steeds,
de voornaamste invalswegen waren (42 ) . In Westvlaanderen
is de voornaamste de schat van Lichtervelde ( 43 ), hoewel ook
elders muntreeksen met stukken van de keizers Postumus en
Gallienus ofbreken ( 44 ) ; gaps de kustvlakte wordt geplunderd
en talloze nederzettingen gaan in de vlammen op .
Lokale gezaghebbers in Gallie maken van de zwakheid van
het centrale bestuur gebruik om zich tot keizer to laten uitroepen, zoals Postumus (2'58 .269) ; dit geschiedde niet zozeer
in opstand tegen Rome dan wel om doelmatiger onze gewesten
tegen de invallers to kunnen verdedigen . Postumus slaagde
in dit opzet en wist de wanordelijke toestand aan to zuiveren ;
dock zijn opvolgers waren niet opgewassen tegen de hernieuwde invallen en weer wordt gaps de streek geteisterd .
(40) R. De Maeyer, De romeinsche villa's in Belgie, 1937, 286 .
(41) J. De Boone, De' Franken, Diss . Amsterdam, 1954, kaart 3 ;
o .c., 291 .
(42) P . Van Gansbeke, Les invasions germaniques en Gaule soul
le refine de Postume, Rev . Belge Numism. XCVIII, 1952, 5 v .v . ;
J. De Boone, o.c ., 45 ; R . De Maeyer, o.c ., 291 ; J . Gricourt, in Gallic
XII, 1954 en Rev . Etudes Anc . LVI, 1954, 366-376 .
(43) E . C . Lefebvre in Hand . Emul . Brugga VI, 1848, 417.
(44) Dadizele, Diksmuide, Werken, Dranou-ter, Izenberge, Marke,
Noordschoote, Wijtschate : J. De Boone, o.c., kaart 3 .
R. De Maeyer,

Oudenburg volgens de kaarten (boven) van Ferraris (XVIIIe s .)
en fonder) deze van J . van Deventer (XVIe e .)
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Eerst keizer Maximianus (283 .305) is in staat to reageren
ten einde de Noordzee van rovers to zuiveren wordt de vloot
gereorganiseerd : aan het hoof d van de classic Britannica staat
een zekere M . Aurelius Carausius, misschien een Menapier ( 45 ) ;
deze slaagt erin de orde to herstellen dock heeft, naar de zin
van Maximianus, al to zeer eigen voordeel op het oog en hij
wordt door de keizer uit zijn ambt ontheven. Met deze
beslissing gaat Carausius helemaal niet akkoord ; hij krij gt
de legioenen in Engeland gelegerd op zijn hand, last zich tot
keizer uitroepen en verslaat de vlooteenheden die tegen hem
waren uitgestuurd . De wettelijke keizers Diocletianus en
Maximianus zien zich genoodzaakt hem als bondgenoot to
erkennen. Carausius beheerst aldus gaps Engeland en ook
het deel van de gallische kust van Holland tot Boulogne ;
een tij dlang werd de Noordzee het hart van een maritiem
rijk, dat zijn kracht put uit zijn vloot .
V ersterkingen
Na de moord op Carausius in 293 wordt het centraal gezag
in onze streken hersteld door Constantius Chlorus . De toestand
was hachelijk geweest en Rome had de verwittiging verstaan .
Ten einde de Noordzee en haar ekonomisch zo belangrijke
randgebieden to beveiligen wordt gaps het noordelijk verdedigingssysteem op nieuwe leest geschoeid : de twee vlooteskaders, de classic Sambrica (de vloot van de Somme) en
de classic britannica - de eerste Home Fleet - zullen thans
de kusten beschermen, in enge samenwerking met de troepeneenheden gelegerd in de nieuw opgerichte forten langsheen
de Engelse en de Gallische kust . De romeinse administratie
gaf aan dit verdedigingsstelsel de naam van litus saxonicum ;
het was een min of meer autonome organisatie, die onder
het bevel stond van de comes litoris saxonici, een snort lord
van de admiraliteit (¢6 ) . Deze forten zijn niet aangelegd op
strategische punten in het binnenland, dock vlak aan de kust,
bij een haven ; zij dienden waarschijnlijk tot basis voor een
vlooteenheid. Langsheen de Engelse kust vermeldt de Notitia
Dignitatum, een lijst van officiele functies uit het begin van
de Ve eeuw, negen forten : Branodunum (Brancaster), Gariannonum (Burgh Castle), Othona (Bradwell), Regulbium (Re(45) P. Lambrechts, o .c ., 21 ; E . Janssens, Carausius, premier
souverain national de Grande Bretagne, Latomus I, 1937, 269-277 .
(46) Haverfield, in Pauly Vissowa's Realenzyklopaedie, s .v. Saxonicum Litus ; Mothersole, The Saxon Schore, i924 ; W. Schleiermacher, Der obergermanische Limes and die spatromischen Wehranlagen am Rhein, Ber . Rom. German . Komm, XXXIII, 1943-1950,
168 v.v . ; P. Corder, The Reorganization of the Defenses of RomanoBritisch Towns in the Fourth Century, Arch . Journal CXII, 1955,
20-42.
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culver ), Rutupiae (Richborough), Dubrae (Dover), Lemanis
(Lympne), Anderida (Pesensey) en Portus Adurni (Portchester) . Al deze versterkingen waren naar eenzelf de plan
gebouwd : vierkant of rechthoekig, met dikke muren en uitspringende bastions ; zij verrezen dicht aan het strand, zodat
de schepen de poort konden naderen en het kamp towel als
versterking dan als haven dienst kon doen . De strategische
betekenis van deze forten blijkt uit hun ligging : zij beheersen
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een riviermonding of een belangrijke weg naar het binnenland (47) ,
In Gallie vermeldt de Notitia Dignitatum « Marcis, Epatiaci
(Nerviorum portu), praef , classis sambricae in loco quartensi
sive hornensi » . Over de vereenzelviging van deze plaatsen is
men het verre van eens, daar zij bemoeilijkt wordt door
de afwezigheid van archeologische overblijfselen . Marcis zou
Marquise zijn ; loco quartensi sive hornensi : Quentovic, en
cap Hornu ; portus Epatiacus, misschien Vieil Isque bij
Boulogne ( 48 ),
Opgravingen to Oudenburg
Oudenburg, hoewel met geen enkele hogervermelde plaatsnaam to vereenzelvigen ( 49 ) , is het eerste archeologisch vastgestelde castellum langsheen de Gallische kust . Hoewel het
plan nog niet volledig is en het onderzoek nog niet helemaal
beeindigd, is het toch reeds mogelijk zich een algemeen idee
to vormen van de aanleg van deze vesting . Wij hopen in de
loop van een volgende opgravingscampagne nadere gegevens
to kunnen inwinnen wat de chronologie en de binnenaanleg
van de vesting betreft . Het onderzoek werd bemoeilijkt door
verschillende faktoren : de hoge stand van het grondwater en
de aanmerkelijke kunstmatige ophoging van het terrein ; het
feit dat de vesting in het centrum ligt van de huidige dorpskom en de mogelijke punten waar kon gegraven worden dus
zeer beperkt zijn. Daarbij komt, dat al het romeinse metselwerk reeds tijdens de Middeleeuwen grondig werd uitgebroken .
In de loop van twee opeenvolgende campagnes, october 1956
en october 1957, hebben wij getracht bij middel van een
tiental proefsleuven, de omtrek van de vesting min of meer
to bepalen ; wij hadden daarbij het geluk de sporen van
de uitgebroken omheiningsmuur to snij den zowel fangs de
noord-, zuid-, oost- als westzij de, waarbij zelfs aan de noordwesthoek de sporen van een ronde toren konden worden
vastgesteld . Dit castellum, dat een vierkant vormt van ongeveer
150 op 150 m, is gelegen in het centrum van de oudere
nederzetting, boven de overblijfselen van de aarden wal waarvan boven sprake, op het hoogste punt (7 m boven de zeespiegel) van een brede, naar het westen uitlopende zandrug ;
(47) G . M . Durant, Journay into Roman Britain, 1957, 229-257 ;
S . E. Winbolt, Roman England, 1945, 34 .
(48) J. Vannerus, Portus Aepatiaci fez Boulogne, Rev . Et . Anc .
XLVI, 1944, 299-317 ; M . Gysseling, Toponymie van Oudenburg,
1950, 55 en Id ., De Romeinsche Kustverdediging in Belgica Secunda
volgens de Notitia Dignitatum, Feestalbum H . J . Van de Wijer,
Leuven, 1944, II, 287-301 .
(49) Men heeft gedacht aan Portus Aepatiacus : Gysseling, Kustverdediging, Lc.
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het was met de zee verbonden door een vaargeul welke tot
aan de voet van de muur reikte, zodat vloot en landleger
nauw met elkaar konden samenwerken . Het aldus gevormde
vierkant was omgeven door zware, bijna 2,50 m dikke, stevig
gemetselde muren, versterkt door ronde hoektorens van bij na
9 m doormeter ; we hebben nog niet kunnen onderzoeken of
de flanken eveneens door torens zijn versterkt, zoals dit bij
de meeste gelijktijdige castella het geval is . Terwijl de noordflank aan het water grensde, zijn de drie andere zijden
beschermd door een brede spitsgracht . Al de muren warm
volledig uitgebroken, de funderingsgrachten, tot in het vaste
zand uitgegraven, warm opgevuld met puin en afbraak : harde
wine mortel en stukken van Doornikse kalksteen .
Hoewel de bewaringstoestand van al deze overblijfselen
zeer slecht is, kunnen we ons toch een beeld vormen van
de vorm en het uitzicht van de antieke versterking, aan de
hand van de beschrij ving welke een monnik van de SintPietersabdij to Oudenburg er van gaf in de XIe eeuw (geschreven tussen 1084 en 1087) ( 5'° ) : toen werd de oude
burcht afgebroken en als steengroeve gebruikt voor het oprichten van de abdijgebouwen .
Ten noorden, ten zuiden, ten oosten, ten westen, aldus de
kroniekschrijver, is de stad omgeven door een muur en torens,
opgetrokken in harde, donkere steep uit Doornik ( 51 ) ; de
f undering van de noordflank bestaat uit grote blokken, steep
uit Boulogne, met ijzeren haken en lood aan elkander verbonden ( 52 ) . Deze bouwtechniek was langs deze zij de nodig
omdat de zee hier tot aan de voet van de vestingsmuur reikte .
De woningen binnen de wallen warm opgetrokken in lichte,
niet al to harde steep uit de streek van Keulen ( 53 ) ; de muren
warm zo stevig gebouwd dat zij door stormrammen niet
konden vernield worden en dat men eerst de stenen van de
grondmuren een voor een moest uithalen . Om zijn verhaal
to staven bevestigt de schrijver dat hij zelf de muur heeft zien
afbreken en de stenen herbruiken voor de bouw van de
(50) J . B . Malou, Chronique du monastere d'Oudenburg, de l'ordre
de S . Benoit, Brugge, 1840 ; J . Vannerus, Le Limes, 262-271 ; M . Gysselin , Toponymie van Oudenburg, 50-51 .
(51) Malou, o .c . XIX : « verum tempore illo urbs ista Aldenborgh
caput totius Flandriae, et sicut predixi, initiis exstitit celeberrima,
muris ac propugnaculis munitissma . Nam a partibus orientis et a
meridiano climate, et ab occasu et ab aquilone nigris et durissimis
lapidibus fuerat constructs. Lapides namque hujus colons et fortissimi roboris, in omni Flandrie provi,ntia naturahter editi non possunt reperiri nisi solummodo in Gallic, Tornacensi parrochia >>.
(52) Malou, i.e. : « in partibus vero aquilonis fundamentum c uadris ac magpie lapidibus ferro et plumbo firmiter infixis antiqua
fundaverat manus . Quod genus lapidum in Bononiensi provintia
tantummodo inveniri dicitur >> .
(53) Ibid. : K habitacula quoque nonnulla infra murorum munimenta levibus ac non valde duris lapidibus constructs erant. Naturaliter autem hi lapides in oriente, spud Coloniensem provintiam
repperiuntur >> .

KAART VAN DE KUSTVL KTE IN DE ROMEINSE PERIODE

NOORDZEI[

1 oucie wegen . - 2 grenslij'n van Duinkerke I - transyressie. 3 grenslijn van DvAnkerke II - transgressie. - Ii hoogtelijnen afstancl
25 m . - 5 rijks- en proVi/4CIegreflS .

6 romense uindpkwtsen. - I overblijfseZen t4t cle lye eeuw. 8 muntschatten utt einde Ille eeuw. - 9 'intntschattei ut e4nce
lIe eeuw . - 10 grafvekten.

338
Sint-Pieterskerk aldaar ( 54 ) . De opgravingen hebben deze
merkwaardige vaststellingen bevestigd, zodat we deze tekst
als een van de voornaamste bronnen voor onze kennis van
het antieke castellum mogen beschouwen en de opmerkingsgave van de anonieme schrijver mogen bewonderen (55)
muren en toren werden weergevonden, overal uitgebroken
tot op het vaste zand, terwijl in de vulling nog veel afbraak
van harde, witte romeinse mortel en van Doornikse steep lag .
Binnen de nederzetting vonden we het puin van de woningen
grote romeinse pannen en kleine bloksteentj es uit tuf steep
uit de Rijnstreek, niet Keulen, dock meer waarschijnlijk steep
van Andernach .
Buiten deze wondere tekst hebben we nog een andere topografische aanduiding, die eveneens met de romeinse oorsprong
van Oudenburg in verband staat, nl . het grondplan van de
huidige dorpskom. Dit bestaat uit een regelmatig vierkant
van ongeveer 300 op 300 m, waarin twee hoof dstraten mekaar
in rechte hoek snijden juist in het midden ; nabij dit kruispunt staat de parochiekerk . Dit regelmatig vierkant is nog
duidelij k to herkennen op een luchtf oto en in het kadaster ;
dock reeds de XVP eeuwse kaart van Jakob van Deventer
vertoont dezelf de eigenaardigheid, die voorzeker nog veel
vroeger opklimt. Immers in de XIIe eeuw - meer bepaald
in 1128werd omheen de stad een gracht gegraven ( 56 ),
de Stedebeek, Poortgracht of Oudenburgse Watergang genaamd, waarvan het trace evenwij dig is aan bovenvermeld
vierkant : zodat we mogen aannemen dat in de XIIe eeuw
reeds dit grondplan enige betekenis had . Dit kan alleen verklaard worden door het feit dat toen de antieke vesting nog
niet geheel was verdwenen, want de opgravingen hebben uitgemaakt dat het antieke castellum juist dezelfde orientering
had als het latere vierkant, hoewel iets kleiner ; een verband
tussen beide is dus niet to ontkennen .
Zowel de schriftelijke traditie als de topografische bijzonderheden zijn zeer betrouwbare aanduidingen gebleken voor de
oudste geschiedenis van Oudenburg . Zelfs de naam krijgt nu
zijn voile betekenis : Aldenborg, Oudenburg, oude burg (57) .
(54) Deze kerk werd eveneens in 1957 op e raven en in de muren
vonden we het herbruikte romeinse materiaal .
(55) Ook de vermelding van de ontdekking van moos vaatwerk
(Malou, l.c.) mogen we voor waarheid aannemen, daar overal to
Oude,nburg op de romeinse woonlaag dergelijke scherven worden
aangetroffen ; K vasa formosa atque pulcherrima, ciphi . et scutelle,
aliaque utensilia quam plurima, in illo tempore ab antiques ingeniose
formats atque sculpts, nostris temporibus reperta suet, que modo
ab ingeniosis artificibus, in auro et argento, vex tam eleganter
formari ac scuipi possint » .
(56) Galbertus van Brugge (uitg . Pirenne, 159) : « eodem tempore
(mei 1128) comes Willelmus Oldenburg circumsepiri et fossatis firmani precepit, ubi se et suos recipere ordinaverat » .
(57) M. Gysseling, Toponymie, 61-67 .

Wenduine . - Gallo-Romeins vaatwerk .

Wenduine . - Vaatwerk wit kindergraf .
Cliche A nt i q. Classique.

Biekorf 1958, 1O'

in to binders blz . 322-323

Portcheater Castle, laat-romeivns castellum aan de Engelse kust
(Crown Copyright ; by permission of the Controller of Her Britannic Majesty's Stationary Office)
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Besluit
De archaeologica tijdens de opgravingen gevonden wijzen
op een bezetting tot in de IV e eeuw, dock nadere chronologische gegevens omtrent de einddatum van deze bewoning
ontbreken ; voorzeker verslapte rond het midden van deze
eeuw de romeinse kustverdediging en dringen de Franken en
Saksers meer en meer door ; misschien kan dit samengaan
met de natuurrampen die rond diezelfde tij d de Vlaamse kust
teisterden : de zee drong door tot diep in de kustvlakte en
herschiep deze in een onherbergzame waddenzee (de Tweede
Duinkerkiaanse transgressie : zie nota 7) .
Hoewel Oudenburg zelf niet rechtstreeks door deze overstromingen werd getrof fen, deelde het toch het droevig lot
van talrijke andere rijkere nederzettingen aan de kust en in
het binnenland ; de glorietijd is voorbij . Misschien werd de
plaats nogmaals versterkt in de IXe eeuw tegen de opdringende
Noormannen : traditie en toponymie vermelden in het dorp
een Burgstraat, Hoge Wal en Burg ( 58 ) . Archeologisch is
hiervan nog nets teruggevonden . Zeker is, dat in de XP eeuw
al deze versterkingen in puin lagen, vermits de kroniekschrijver
met eigen ogen de muren heef t zien slopen .
De geschiedenis van de vroegste Middeleeuwen is, wat Oudenburg betreft, nog zeer duister . Wel was de plaats belangrijk
genoeg, in de loop van de Vile eeuw, opdat Sint-Elooi er het
geloof zou komen prediken en Sint-Ursmarus er de kerken
van Sint-Pieter en Onze-Lieve-Vrouw zou oprichten (59) .
Zodoende wordt de Middeleeuwse geschiedenis van Oudenburg
ingeluid .
De opgravingen van 1956 en 1957 hebben een deel van
de roemrijke geschiedenis van deze plaats aan het licht gebracht. Talrijke problemen blijven nog op to lossen en wij
hopen, dank zij verder doorgezet onderzoek ter plaatse, en
met enig geluk en toeval, wat klaarheid to kunnen brengen
in deze duisternis ('s'0 ) .
J . MERTENS .

(58) Ibid., 56 .
(59) Zie omtrent deze kerkelijke geschiedenis, het goede overzicht
bij Gysseling, o .c., 58-60 .
(60) De opgravingen werden under onze leiding uitgevoerd door
de Dienst voor Opgravingen (Kon . Instituut voor het Kunstpatrimonium. Brussel) en met de hulp van de gemeente Oudenburg ; wij
houden eraan hier onze dank uit to drukken aan het gemeentebestuur voor zijn hulp en medewerking.
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DE BALLADS VAN PYRA1ViUS EN THISBE
TWEE NIEUWE LEZINGEN VAN EEN OUD VOLKSLIED
Het tragische liefdeverhaal van Pyramus en Thisbe, over de
gehele wereld onder allerlei vormen bekend, werd voor bet eerst
door de Latijnse dichter Ovidius in zijn Nletamorphoseon (Lib . IV,
v . 55 - v . 166) omstreeks bet eerste jaar van onze tijdrekening
uitgegeven . In bet Nederlandse taalgebied is bet als middelnederlandse sproke in verschillende handschriften bewaard en in de
Rederijkerstijd werd bet verhaal voor bet toneel bewerkt o .a . door
de bekende Mathys de Casteleyn ( 1 ) .
We wensen bier ecbter uitsluitend de belangstelling to wekken
voor bet volkslied van Pyramus en Thisbe . Van de oude ballads,
alhier in de 15 d e eeuw in omloop, ontdekten we een nieuwe lezing .
Van bet Rederijkerslied, in de 19de eeuw onvolledig to Brugge
opgetekend, vonden we een oorspronkelijke 17 d e-eeuwse tekst terug .
Beide vondsten bescbikken over voldoende verrassende elementen
om een grondig onderzoek en een integrals uitgave volledig to
verantwoorden . Bij die bewerking volgden we in bet algemeen de
methods van bet Duits volksliedonderzoek in verband met de studie
van de Balladen .

l.

OVERLEVERING

I. Dude lezingen

A. Van lief den coemt groot lyden
1544 Antwerpener Liederbuch . Uitgegeven door : Hoffmann
von Fallersleben, Antwerpener Liederbuch vom Jahre
1544, Hannover 1855, blz. 234 ; G. Kalf, f, Het Lied in
de Middeleeuwen, Leiden 1883, blz. 233 ; F . Van
Duyse, Het oude Nederlandsche Lied, 's Gravenhage
1903, blz. 244 ; J . Koepp, Untersuchungen fiber das
Antwerpener Liederbuch . . ., Antwerpen z, j ., blz . 253
(nota's, blz . 138) .
B . Si ghinc den bogaert omme
(1643-1658) - Haerlems Oudt Liedt-Boeck, blz. 67 . Uitg. : niet
naar dit liedboek. Vermeld door D . Bax, Het wereldlijk
lied van de XVII eeuw, in : Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, Antwerpen z, j., dl . III, blz . 260 .
(1643.1670) -- 't Dubbelt verbetert Amsterdamse Liedboeck,
blz. 49 ( 2 ) • Uitg. : Hoffmann von Fallersleben, Niederlandische Volkslieder, Hannover 1856, blz . 137 ; Kalff,
blz. 233 ; Van Duyse, blz . 240.
(1) Bibliografische gegevens hierover bij : J . Van Mierlo, De
Middelneder~landsche Letterkunde van omtreeks 1300 tot de Renaissance, in : Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden,
Brussel z, j ., dl . II, blz. 76 .
(2) Over de datering en de juiste benaming van beide Noordnederlandse liedboeken, D . Bax, Opmerkingen over enige oude
liedboeken, in Ti,'dschr, voor Nederl . Taal en Letteren, Leiden
jg . 1941, blz. 128-134 .
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C. Naer Leyden, Court verblyden
1702
Hs . Universiteitsbibliotheek, Gent, Nr 1295 . -- De tekst
wordt hierbij voor het eerst gepubliceerd .
II . Rederijkerslezing.
D . Aenhoort ghy jonghers van moede kloeck
1661
Hs . Univ. Bibl ., Gent, Nr 1485
hierbij voor het eerst gepubliceerd .

De tekst wordt

E . Komt hier, gij jongmans van moede kloek
1879
Uitg . : A. Lootens - E . Feys, Chants populaires flamands . . . recueillis a Bruges . Bruges 1879, blz . 99 . Een
onvolledige lezing van D, gedeeltelijk vervolledigd met
een andere opname . Nota's bij Kalff, blz . 242 ; Van
Duyse, blz. 248 .
III . V erdere lezingen .
F . 0 hemel hoort mijn klagt eer ik moe sterve
(1700.1710) - vi bl uit de verzameling van Klein Jan (A'dam) .
Uitg. : F. Kossmann, De Nederlandsche Straatzanger,
Amsterdam 1941, blz . 120, nota's aldaar blz. 162.
G. Ik zugt our een Godin
(circa 1830) - vi hi uit de genummerde reeks Van Paemel to
Gent, Nr 50a .
(circa 1850) - vi bl uit de genummerde reeks Lambin - Verwaerde to leper, Nr 30a .
(1865.1900) - vi bl uit de genummerde reeks Lambin-Matthee
to leper, Nr 30a .
Uitg . : 1° volledige tekst : D . Wouters - J . Moorman,
Het Straatlied, Amsterdam 1933, dl . I, biz . 232, naar
een niet nader omschreven vi bi. - 2° onvolledige
teksten : Volkskunde VIII (1895-96) blz. 162, door
P. de Mont (8 str) ; Ibid . XLII (1938) biz. 25, door
V. de Meyere (8 str) . ( 3 )
IV . Duitse lezingen .
J. Meier, Deutsche Volkslieder - Baliaden, Berlin 1935, dl. I,
Hz . 179-196 : der Abendgang . Geeft een zeer lange lijst met
Duitse lezingen . De oudste tekst komt uit de Codex Germanicus
Monacensis 5919, begin van de 16 d e eeuw, tweede oudst is een
vi hi gedateerd 1529 . Meier onderscheidt een oude (onze A, B, C)
en een jonge vorm (overheliend naar het klassiek thema, onze D
en volg .), hij vermeidt ook Deense en Zweedse lezingen . Van 1519
tot 1623 werd het incipit veeivuldig als wijsaanduiding bij andere
Duitse liederen gebruikt . ( 4 )
(3) Het lied « Aengenaem Mey-zang van Coridon en Galathe
gezongen op de Stem van Piramus en Thisbe, heeft als thema niets
met ons lied gemeen . Het werd als vi bl verspreid door Thys (24b),
Van Paemel (14b) en Lambin-Verwaerde (11B) .
(4) Er bestaat een oudegeestelijke tekst met als inc~i_pit « Van
liefden court groot liden » . lerover : (D. F . Scheurleer) Een devoot
ende Profytelyck Boecxken, 's Gravenhage 1889, blz . 74 ; Van Duyse
blz. 247 en J . Meier, blz. 194 .
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2. DE OUDE LEZINGEN

G . Kalff (233.238) vergeleek de Nederlandse lezingen A en B
met de oudste Duitse . De conclusies van dit onderzoek, later door
Van Duyse, Koepp en Meier overgenomen, worden er heel duidelijk
geformuleerd . A is een loutere vertaling uit het Duits, daarbij een
vertaling van zeer geringe waarde, die kan uit de 15 e eeuw dagtekenen. B vertoont meer sporen van bewerking dan van louter
vertaling en wijkt aldus in geringe mate van het Duitse lied af .
Merkwaardig noemt Kalf f het burgerlijk element - men zal dit
later het Standisches Umsingen heten - met persoonsaanduidingen
maghet voor hertogin, ruiter voor ridder, man voor edele heer,
adellijke titels die wel in A bewaard bleven . Kalf f beschouwt B
als niet veel jonger dan A en legs het ontstaan in de 15de eeuw,
misschien nog vroeger. G. Van Mierlo (Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, dl . II, blz . 102) spreekt een scherp oordeel
uit en noemt B to burgerlijk en bij het slot vooral to plomb van
soon om oorspronkelijk to zijn, al overtref t zij A in poezie .
De hierna voor het eerst gepubliceerde lezing C opens opnieuw
de bespreking van de oude ballade.
Hs 1295 van de Universiteitsbibliotheek to Gent draagt als
eigendomsmerk : « Desen boeck behoort toe Caerel Rogiers filius
Laurijns wonende tot seven eecken jn het dorp recht over de drey
ringhen by de kercke actum desen . . . Maerte 1740 >>. Rogiers van
Zeveneken (Oost-Vlaanderen) heeft de liederen in zijn handboek
opgenomen tussen 1700 en 1750, verschillende stukken, waaronder
ook C zijn gedateerd bij de opname . Het handboek bevat een
30-tat Vlaamse en een 15-tal France liederenteksten . Onder de
Vlaamse stukken behielden we er enkele voor latere publicatie .
Aanmerking verdient das Rogiers nog een ander middelnederlands
en tot nog toe onbekend mirakellied (thema : de gehangene door
een mirakel gered) in zijn handboek heeft opgenomen. Hij putte
blijkbaar aan een voor het nageslacht belangrijke bron .
Lezing C behandelt het thema zoals de andere oude Nederlandse
en Duitse . Alhoewel gemspireerd door de liefdegeschiedenis van
Pyramus en Thisbe vindt men er geen namen van de held of de
heldin vermeld . Door dit verzuim kan de gebeurtenis in ieder landstreek gesitueerd worden en ook de oude vertelstof leent zich tot
zeer vrije bewerking . De leeuw en de bebloede sluier, hoofdmotieven
in Ovidius' gedicht, verdwijnen in onze oude lezingen en ruimen
de plaats voor een nieuwe f iguur, de dwerg, die de schuld zal
dragen van de tragische afloop . Waarschijnlijk behoorde de ontvoering door een dwerg tot een vroegere mondelinge overlevering
in niet bewaarde oudere vertel- of liederenstof . Door het inschakelen
van het wachtermotief en het daglied werden de oude lezingen
volledig in een traditionele omgeving ingeburgerd .
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Naar de inhoud heeft C toch eigen kenmerken . Van de door
Kalf f en Van Mierlo gewraakte verburgerlijking ( 5 ), vooral in B
waargenomen, merkt men in C slechts een paar sporen . Ook hier
wend de ridder tot miter en de jonkvrouw tot maghet vereenvoudigd .
Duidelijk bleven nochtans ook de kentekenen van de oudere tijd
de heldin bleef een hertoghinne, haar moeder heer de << au edel
hertoghinne >>, die haar man aanspreekt met << Wel heere, seij sij,
heere . . . >, terwijl de wachter spreekt van « heer vader >> (Antw .
Liedb. zegt, grooten heere vader) . Nederlandse en Duitse lezingen
noemen de schaker een dwerg, in C heer hi'~ alf (aloe) , een nadere
aanduiding van een bone geest die de mensen kwelt .
Ook de vergelijking van de op elkaar volgende motieven in C
en B (A is tamelijk onvolledig) levers merkwaardige resultaten .
Alleen in C vindt men : de omkoperij van de wachter met een
gouden appel, de reden van de ontvoering door de alf (refine
maagd met bruine ogen), de aanduiding van de veroordeelden
door vader-alf, was echter als een later tussenvoegsel kan beschouwd
worden, het medelijden voor de veroordeelde wachter uitgedrukt
door de stervende maagd, de ondervraging van de wachter door
de slotvrouw, zijn antwoord das hier sterk beschadigd words overgeleverd . In C ontbreekt : de reden van de avondwandeling, de
vermelding van de steep, de bron en de linde, het optreden van
de dwerg als bode van de geliefde en de beschrijving van die
persoon . Als afwijking kan ook gelden : de verhouding dwergdwergmoeder in B, veranderd in alf-alfvader in C.
Uit die inhoudseigenschappen van C valt to besluiten : in C is
de verburgerlijking minder sterk dap in B en bleef de ridderlijke
sfeer veel duidelijker bewaard ; de korte en rechtstreekse episoden
vormen een logisch geheel, de nieuwe motieven zijn geen onvolmaakte overlevering . In de vorm waarin ze werd opgetekend blijkt
ze minstens twee eeuwen overlevering to hebben overleefd en in dit
enigszins corrupt omhulsel is C een middeleeuwe ballade in ZuidNederland vroeger in omloop dap de enkel in Noord Nederland
opgetekende lezing B.
Ook de versvorm van C verschilt helemaal. In het handschrift
words daarmede geen rekening gehouden, de verzamelaar heeft opgetekend was hij uit de volksmond vemam . Bij vader onderzoek
blijkt het lied gedicht in strof en van vier versregels met rijmschema abcb . Wat hieraan schijnt to ontbreken hebben we in nota
bij de tekst aangeduid . De schade bleef waarschijnlijk beperkt tot een
volledige stroof en enkele volledige versregels .
Lezingen A en B vertonen beide in sterke mate hun afhankelijkheid van de Duitse overlevering door hun struktuur : evenals de
oudste Duitse opnamen zijn ze in strof en van zeven versregels
(5) W . Heiske, Standisches Umsingen im erzahlenden Volkslied,
in : Jahrb. f. Volksliedforschung, jg . VI, 1938, blz . 32-52.
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opgebouwd. Lezing C heeft een geheel andere constructie, door
haar strofen van vier versregels vertoont ze uitwendig een nauwe
verwantschap met een reeks balladen, die in ons taalgebied als
de oudste worden aangewezen ( 6) . Eenzelfde familieband is waar
to nemen in verschillende uitdrukkingen en zinswendingen uit de
traditionele liederenschat . Ze werden afzonderlijk in de tekstnota's
aangeduid .
Lezingen C en B vertonen een aantal gemeenschappelijke en
gelijkluidende versregels, bij de tekstnota's vergelijkend genoteerd .
Het verband van C met A is zeer gering, de verwantschap van C
met B is veel duidelijker, terwijl er enige gemeenschap bestaat
tussen C en de oude Duitse teksten . Uit dit gedeelte van het
onderzoek zou men mogen veronderstellen das de Noordnederlandse
lezing B helemaal of ten minste voor een groot deel de Zuidnederlandse lezing C heeft gekend en benut . Het lijkt ook waarschijnlijk das niet alleen B maar ook C een oude Duitse inspiratiebron heeft gekend . Tenzij de oudste bron uit een ander taalgebied
afkomstig was . . . een Deens-Zweedse wegwijzer heeft John Meier
ook voor de Duitse lezingen geplaatst .
Uit het grote aantal vroege Duitse lezingen, waarvan de oudste
zeker op een 15de-eeuwse overlevering teruggaan, straalt duidelijk
de verbazende populariteit van het lied . Door de persoonlijke behandeling van de stof en zeker ook door de eigen structuur van
het vers staat het Zuidnederlandse unicum stellig zelfstandig in de
reeks van de « Abendgang >>-lezingen . Spijt haar corrupte transcriptie
mag dit oude lied als een kostbare aanwinst onder de Nederlandse
balladen warden aanvaard en opgenomen .
Het lied werd in de tijd van de opname op een wijze gezongen,
die niet door de Oostvlaamse verzamelaar words aangewezen . Over
de melodic kunnen aldus geen inlichtingen gegeven worden . Het
is mogelijk das latere toevallige hs .-vondsten, o .a . door een verwijzing
in een stemme of wijze, voor dit raadsel een oplossing verschaffen .
3 . DE REDERIJKERSLEZING
Van lezing E, circa 1879 uit de volksmond to Brugge genoteerd,
is een modellezing to vinden in hs 1485 van de Rijksuniversiteitsbibliotheek to Gent. Dit Oostvlaamse hs draagt als eigendomsmerk
Ce livre appartient a Dent's Bauwens fs Jacques anno 1661 tot
Calcken > en bevat een reeks afschrif ten van bekende en minder
bekende liederen (o .a . een volledige lezing van de Lange Passie,
het lied van Cortesaen, van de Pater Noster, enz .) .
(6) Enkele onder de voornaamste zijn : De twee konin skinderen ;
De markgravenzoon ; Heer Danielken ; De lager uit Grieken ; Mijn
here van Malleghem ; Koningin van elf jaren ; De keizer van
Zweden ; Bruneswijc ; Het daghet in den Oosten ; Ic stont op
hooghe berghen, enz .
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Uit de vergelijking van D met E blijkt duidelijk hoe corrupt E
in de Brugse verzameling terechtkwam na ten minste twee eeuwen
overlevering in de volksmond (7 ) . Reeds Kalff beschouwde lezing E
terecht als een Rederijkersprodukt uit de 1748 eeuw. Van Duysse's
veronderstelling over de mogelijke invloed van een Frans vliegend
blad uit de 1848 eeuw is onjuist omdat D minstens een eeuw
ouder is . Ook het getrouw navolgen van Ovidius' verhaal levers
geen bewijs van afhankelijkheid, want vele bewerkingen in verschillende taalgebieden hebben door de eeuwen heen Ovidius' meesterlijk model op de voet gevolgd .
Lezing D is een werk van een bekwaam Rederijker, vertrouwd
met de regelen van de refreinkunst . Uit de gaafheid van de bewaarde tekst mag men veronderstellen das het lied ofwel kersvers
in omloop kwam, ofwel rechtstreeks uit een andere handschriftbron
werd overgenomen.
De << stemme >> van het lied words aangeduid naar de eerste regel
van de tweede stroof. We vonden ze in geen andere bronnen terug.
Terloops lean men opmerken das de plaatsnaam Babel of Babylon
slechts zelden in een wijsaanduiding words waargenomen . Het
minder bekende lied van Daniel, een Bijbelverhaal, heef t als incipit
<< Babylon met onverstande >> (Gent, Un. Bibl. Hs 986 en 1382)
en words als melodic aangewezen in het << Boeck der Geesteliicke
Sanghen > van 1631 . De melodic << Babel is nu ghevallen > behoort
bij een geestelijk lied uit het liedboek << Veelderhande Liedekens >>
van 1569, bewaard in de Berlijnse Staatsbibliotheek . (8 )
Het tot lied gepromoveerde Rederijkersrefrein vertoont bijna alle
kenmerken van het genre ( 9 ) . Het rijmschema is tamelijk klassiek
met zevenregelige strofen en een << Prince >> met opdracht en zedeles
die van zelf sprekend tot sluitstroof dient . Over de << stole >, schijnt
de dichter to struikelen, maar met enige goede wil lean men in
de laatste versregel van de eerste vijf strofen een << stokregel >>
ontdekken op varianten van : << wie in de liefde de raad van de
ouders versmaad, moet er de kwade gevolgen van dragen >> . In de
volgende vijf strofen is er van een stokregel geen spoor meer to
bekennen, waarschijnlijk omdat de loop van het verhaal zich niet
tot verder moraliseren leende .
De tekstuitgave hierna words niet vergeleken met de corrupte
transcriptie, door Loosens-Feys gepubliceerd . Belangstellenden die
dit werk vergelijkend ter hand zullen nemen, kunnen zelf vaststellen, das Loosens-Feys onrechtstreeks een prachtig voorbeeld hebben geleverd van bet << kapotzingen >> en bet << omdichten » van
een lied in de loop der eeuwen .
(7) Een ander prototype van een opname uit Loosens' bundel
hebben we uitgegeven in : Biekorf 1955, blz, 72-78 (Het zogenaamde
Brugs lied : De Muis) .
(8) Inlichtingen uit het « Deutsches Volksliedarchiv > in Freibur i . Br.
(9) A, Van Elslander, Het Refrein in de Nederla,nden tot 1600,
Gent 1953, blz . 7 en 82.

347

4 . SLOTOVERZICHT

Piramus en Thisbe bleven in onze gewesten eeuwenlang algemeen
erkende volksliedhelden. Door de tijden heen hebben ze verschillende en merkwaardige verjongingskuren doorgemaakt .
De oude ballade volgt in haar beide Nederlandse lezingen een
genationaliseerde > verdichting, zonder Oosters decor, binnen
bet bereik van 15 d e-eeuwse zangers en luisteraars . Van de oudste
balladevorm vindt men slechts een corrupte tekstopname in een
18de-eeuws handschrift terug. Jongere, sterk Duits getinte, lezingen
werden opgenomen in Zuid- en Noordnederlandse liederenboeken .
In de 17de eeuw schakelt het Rederijkersrefrein opnieuw over
op het klassieke thema. Dit geschiedt in een tijdperk van actief
bestuderen der klassieken en gelijktijdig met of in navolging van
de bewerking van het thema voor het Rederijkerstoneel . In een
sterk verzongen vorm blijft bet lied tot in de 19de eeuw in de
volksmond omlopen.
De 1848 eeuw eist een nieuwe aanpassing aan de tijdsgeest .
Piramus en Thisbe verschijnen alsdan in herderscostuum en beleven
hun lotgevallen « als Herder en Herderin gestorven door de min >> .
Ook dit thema blijft tot in de 19 48 eeuw bekend dank zij de
verspreiding van de vliegende bladen der liedjeszangers .
In 1958 beleven Piramus en Thisbe to Brugge bun meest recente
verjongingskuur, door een plastische en choreografische uitbeelding
van hun lotgevallen in de Gouden Boomstoet . Als zinnebeelden
van onverbreekbare trouw en eeuwige liefde trekken ze door de
straten van Brugge in het illustere gezelschap van Helias de Zwaanridder, Floris en Blancef loer en de twee Koningskinderen . Heel
weinig volkse of klassieke thema's hebben zulk een bewogen en
boeiende levensloop gekend .
H . STALPAERT.
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NIEUWE VERSIE. TEKSTUITGAVE.
1 Naer Leyden, Court verblyden,
naer druck, Court swaer verdriet,
het was een hertoghinne, sij had eenen ruijter lief .
Sij ginck er al voor den wachtenaer staen
S wachtenaer seij sij wachtenaer, wildij mij niet uijt laeten gaen .
Ick en sal u niet uijt laeten, ghij zijdt to schoone Jonck wijf
das uwen heer vader vernaeme, het soude costen mijn Jonck lijf.
Sij at laps dese uijt haeren buijdel, eenen apel was roods van gaudt
aldaer sij seij mijns vaders wachtenaer, our das ghij mij uijt
[ laeten sour.
10 En corn ick taevent ten thienen niet, ontrent ten elf uren,
soo sinckter van mij een Liet .
De maecht keerde haer omme, en sij ginck eenen ganck
TEKSTVERGELIJKING van de lezingen A, B, C, en dts (afkorting
voor de Duitse lezing C (vi bl circa 1530) bij J . Meier, blz . 179) .
De cijfers duiden op de versregels, a en b op de eerste of tweede
helft van de versregel .
3a Het vryde een hertoghinne A ; emn edle herszoginne dts 5a Och wachter, sei Si, wachter myn B ; Och wachter, myna vaders
wachterkyn A - 5b En woudt ghi myn uit laten B - 6a 'k En
wil u B - 6b Ghi bent so schone wyf B -- 7b myn jonger lyf B ;
mein leib het jch verloren dts - 11 so sincter dit droevich lies B.
TEKSTVERKLARENDE NOTA'S
1 Corrupt, de inleidende spreuk staat niet in verband met de verdere
tekst . Juister lezing geven : Van lief den court groot lyden A ; Es
wonet lieb bey liebe I darzu grosz herszeleyd dts .
Tussen 3/4 is mogelijk een str weggevallen . In A is het 2de deel
deel van str 1 : Hi mindese seere, hi haddese lief / Si en consten van
grooter liefden / Te samen ghecomen niet [Contaminatie met de ballade
van de twee Koningskinderenl .
3 Ruyter verschijnt wel eens naast ridder in hetzelfde lied . Zie Antw .
Liedb, blz . 64, in een oud liedeken : str 4 wacht u stout ruyter goed
str 6 Ick sage v liever stout ridder goet .
4 Wachtenaer wordt zelden in de liederen gebruikt voor Wachter .
8a Corrupt, aldus door de verzamelaar ingeschreven, waarschijnlijk
voor : zij haalde alsdan uit . . .
8b Appel, sprookjesmotief meestal symbool van de liefde. De gouden
appel als omkoopmiddel ontbreekt als motief in de andere oude
lezingen. In een Deense lezing wordt de wachter omgekocht met een
gouden ring en een gouden borstspeld (Meier, blz . 192) . J . Meier
aanvaardt de uitspraak, dat de Deense lezingen op een grondvorm
steunen met een uitgebreider beschrijving dan de alsdan bekende dts
en Ndl lezingen (Meier, blz . 193) .
Tussen 9/10 is mogelijk een versregel weggevallen.
10 De tijdsbepaling van de terugkeer van de maagd is zeer verschillend . De avond zelf tussen 10 en 11 uur C ; drie uurtjes voor de
dag B ; in A en dts, onbepaald, waarschijnlijk in de morgen, ze vraagt
our met gezang gewekt to worden .
12ab Vaak gebruikte formulering in oude liederen : a, Van Duyse
blz. 175, str 9 ; b, Van Duyse blz . 120, str 8 ; blz. 235, str 8 ; blz 327,
str 9 (B alleen heeft sours de betekenis van het volbrengen van de
liefdedaad) ; ab, Van Duyse blz . 121, str 9.
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en sij ginck wel alsoo verre, tot daer den achtergael sat en sanck .
Wel achtergael seij sij, kleijn voghelken fijn
soudt ghij mij niet connen segghen, waer das den liefste mach sijn .
Dat verhoorden een aloe, die daer bij lack en sliep
is seer haestel op ghestaene, tot dees maghet wast das hij liep .
Hij nam die fiere maeghet, bij haer sneew wine hands
en hij leijse wel alsoo verre, o tot in sijn vaders lands .
Wel vader seijt hij vader, dit is mijn eijghen bruijt
want sij heeft twee bruijn ooghen, reijne maeghet siet sij daer uijt .
Wel soone seijt hij soone, waer krijchdij soo schoone jonck wijf
daer salder eer morghen noene, . . . dreij om laeten hulder jonck
Het eerste das salder den ruijter sijn,
[lijf .
het tweede de maeghet selve, het derde den wachtenaer fijn .
Hij nam de fiere maeghet, bij haere snee witte hands
hij leijse wel alsoo verre, daert hij eerst mael vandt .
Daer vondt sij haer lief, en hij was doodt
met eenen soo scherpen mesken, heef t hij hem selven vermoort.
Sij nam das selve mesken, en stale het in haer hers
van droef heijdt en van smerte, sprack daer haer maechdel hers .
Nu en salder nooijnt mensch meer sterven om mij
niemandt dan mijn vaders wachtenaer, hoe droeve en sal hij niet
[sijn.
Het snaevens ontrendt ten thienen, de maeghet en quam daer niet,

TEKSTVERGELIJKING van de lezingen A, B, C, en dts .
13b B ; fraw Nachtigal dts ; Daer sadt die fiere nachtegale / Van
mtnnen so wel en sane A - 14ab 0 nachtegael, clein voghel B ;
Nu segghet ml, seyde si, nachtegale A ; Was singestu, fraw Nachtigal dts -- 15b Waer myn schoon lief mach syn A - 16a En dat
verhoorden een dwerrech B ; Das exhort emn zwerglin kleyne dts 18b B dts - 19a B dts -- 23a A - 23b Daer sullen noch drie om
sterven B ; Noch drie om wesen dood A ; so seyndt drey menschen
todt dts - 26b B dts - 27b Daer hire eerstmael vans B ; do er
sie genumen hat dts - 28ab Daer lath haer B - 30b Si stacket
in haer hertje B -32ab Es sol sick nymmer keins Konigs kind /
umb meynenwillen sterben dts .
TEKSTVERKLARENDE NOTA'S
13 Nachtegaal, vertrouwde en bode van gelief den . Opsomming van
enkele teksten hierover bij Hof fmann von Fallersleben, Niederlandische
Volkslieder, blz. XLVI.
1$b Vaak gebruikte formulering in Ndl, dts en Franse liederen .
Zie : C . Brouwer, Das Volkslied in Deutschland, Frankreich, Belgien
and Holland, Groningen 1930, blz. 147 en bijlage IV .
20/21 Mag beschouwd worden als de reden van de ontvoering, die
in alle andere lezingen ontbreekt. Dwerg of alf eist een nine maagd
met bruine ogen. Over dit laatste, zie Brouwer, blz . 207.
24/25 Corrupt, waarschijnlijk een tussenvoegsel van latere datum .
De opsomming van de slachtoffers is voorbarig en schaadt de gang van
het verhaal.
29 Mesken in de betekenis van zwaard, ook in andere oude liederen
in gebruik. Zelf s in lezing B : tsweert, str 10 / mes, str 11 . Vgl ook
in Antw. Liedb ., blz. 33, str 15 .
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35 omtrent den elf uren, den wachtenaer sank een leer .
Hij soncker van minnen, soo soeten sank
dat de au edel hertoghinne, uijt haeren eersten slaep ontspranck .
Wel heere seij sij heere, boor ghij den wachtenaer niet
daer is jmandt van ons kinderen groot leijt geschiet .
40 De vrauwe die stondt oppe, en sij omstack haer licht,
en seij ginck van bedde tot bedde maer seij en vondt haer dochter
Sij gonck al voor den wachtenaer staen,
[niet.
wachtenaer seij seij wachtenaer, waer is mijn dochter ghegaen .
Van uw dochter en weet jck niet,
45 sij en beeft mij niet gheseijdt
maer sij is gisteren avondt spaey jae uijt ghegaen,
sij seij dat sij wer sou commen, maer sij en heeft bet niet ghegaen .
Sij de den wachtenaer vanghen
als schelm of eenen dief, sij de den wachtenaer sneijden,
50 jae sneijden in vier quaertier .
Warom deden sij dat alsoo
om dat de ander wachtenaer
53 beter souden houden de wacht .
Par moy Caerel Rogier 1702
TEKSTVERGELIJKING van de lezingen A, B, C, en dts,
38ab o horet, edler herre, / was ist des wechters king dts
39b wat left is ons ghesciet B - 40b A ; sie zi nt emn kerszenliecht
dts - 41a B A - 41b dts ; Haer dochter sie niet en vant B 48 Sie namen den wachter ghevanghen B ; Si namen daer dat
goelyc wachterkyn A ; Sie lieszen den Wachter fahen dts - 49b zu
stucken thet man jn schneiden dts - 51 Och waerom hebben si
dat ghedaen B ; Raet : waerom deden si dat ? A ; uns warufnb
theten sie jm das? dts - 52 A dts ; Omdat gheen coninckinderen B
- 53 Soude wachten to bat A ; Meer uit avontspelen souden
gaen B ; solt hiiten Jester bas dts .
TEKSTVERKLARENDE NOTA'S
35 leer - lied.
37 eersten - waarschijnlijk een bijvoegsel .
40/41 Rijmpaar naar dts model : liecht / nicht, enig voorbeeld hiervan in C .
44.47 Zwaar corrupt, bet antwoord van de wachter zou logisch in
een vierregelige str moeten weergegeven worden . Op bet f alen van de
mondelinge overlevering wijzen tevens de a jae's N in 46 en 50 .
49a en 50 corrupt, beide versregels zijn klaarblijkend modern .
51 .53 De slotverzen als zedeles bedoeld vertonen duidelijk de verwantschap tussen de dts lezingen, de Vlaamse lezing A en C . Hiervan
wijkt tamelijk sterk of de lezing B . Hier ligt zeker een bewijs to meer
voor de primauteit van lezing C op B .
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EEN NIEUW LIEDEKEN VAN PIRAMUS EN THISBE
op de wijze ; in babylonien hoort mijn ghewach
1
Aenhoort ghy jonghers van moede kloeck
en ghy dochters domme van sinnen
die vroech studeren in Venus boeck
wacht u van dwaesselen to minnen
veel synder verdroncken eer sy het water kennen
sy en kennen niet het water van liefde vreet
want de liefde is bunt sonder recht bescheet.
2
Te Babellonie hoort myn ghewach
woonden twee ouders groot van fame
diemen voor tijts ophauden sack
twee eyghen kinderen to semen
haere huyskens teghen malkanderen quamen
flier hebben sy malkanderen bemint
maer tis quaet to minnen eer verstant begint .
3
Pieramus was een fris jonckman
van oude ontrent achthien j aeren
Thisbe de dochter cloeck in het ghespan
jonck ende schoon hoort myn verclaeren
want sy op malkanderen verlieft waren
eer flat sy wisten wet van minnen was
die liefde verbond de jonge sinnen ras .
4
Pieramus vader heeft flit verstaen
by heeft syn sone gaen bevelen
flat by hem soo stout niet en sou bestaen
met Thisbe to spreken ofte spelen
ofte by sulckx dede by sout bequelen
maer Pieramus vergat syns vaders raet
alsoo het heden met de jonckheyt gaet .
5
De ouders van Thisbe van d'ander sey
sy hebben haer dochter doen bewaeren
om flat sy tot gheender tijdt
met Pieramus meer en soude paren
solf er en vier sietmen haest vergaren
flat hebben die ouders seer wel gheordoneert
waer op die jonckheyt niet extimeert .
6
Dus waren dese lievekens beyde in het ghetreur
sy en wisten van liefde niet wet waken
Thisbe al in de spleet van de meur
waer door sy malkanderen spreken
als tyt en stout was om to gheraken
een een f onteyne al in het soete dal
deer song de achtergael met groot geschal .
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7
Als Thisbe aen een f onteyne quam
sy verwachte haer soete lief goedertier
een bloet gierich leeuw sy vernam
want sy haer dacht in eender wyle
bevreest synde vande felle dieren
achter een haeghe is sy ghegaen
our van de leeuwen wech to keeren saen .
8
De nacht was lustich de maen scheen klaer
de voghels songhen vreucht by hoopen
doen quam Pieramus daer gegaen
en sack den leeuw bebloedich wechloopen
syn herte bloet heeft hem verkropen
Thisbe is doot sprack hij op het selve pas
met syn sweert heeft by hem door steken .
9
Daer naer is Thisbe weder ghekeert
noch al vervaert van d'eerste vluchten
onder een moerboom is sy ghepasseert
daer hoorde sy Pieramus suchten
haer herte was vol suchten en duchten
bedroefte ginck sy een weynich voorts
daer vontse haer soetelief met syn sweert vermoort .
10
Sy nam het sweert al in haer hant
ende kuste oock ten selven tyde
doe sy gheen lief de meer in hem en vant
nu is gedaen al myn verblyden
court ghy sweert en wilt door snyden
myn maedelick hert dat maeck groot rief
adieu werelt flu sterve ick met myn lief .
11
Princesse prince weest wys bedach
wilt u van Venus streken wachten
haer meeste licht schynt inde nachten
haer weghen liggen bii diepe grachten
de meesten deel daer in versmachten
die alle goede raede vlien
en die hun ouders niet en ontsien .
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WEDDENSCHAPPEN OP DE VERMISTE HERTOG
NA DE SLAG BIJ NANCY
1477

De lijkplechtigheden van Karel de Stoute onderbraken voor
een dag het geluid van de zegeklok in Nancy . Het lijk van
de hertog was dan toch teruggevonden . Drie dagen had men
het slagveld of gezocht, de gevangen genomen Bourgondische
heren en schildknapen werden bij de opsporing ingezet en
zij hadden ten slotte hun hertog herkend in een lijk dat, vervroren en verminkt, tussen veel andere gevallenen verloren
lag . Geen twijf el meer : de grins was gedood in het gevecht
dat hij, roekeloos, op de vooravond van Driekoningen, had
uitgelokt.
De uitvaart op 12 januari to Nancy was de gevallen vorst
waardig . Zo had hertog Rene van Lorreinen het gewild . Het
praalvertoon rond de lijkbaar werd een apotheose van de
overwinning . En dat gaf het yolk van Lorreinen en van de
Elzas, en vooral ook de Zwitserse bondgenoten, de grote
zekerheid : de aanrander zou niet meer terugkeren . Het graf
van de Bourgondier in de St .-Georgeskerk to Nancy was nu
voor het land een waarborg van vrede . Liederen van overwinning en vrede klonken op alle markten en Hans Erhart
Tuesch, een burger van Straatsburg die de goede strijd had
meegestreden, bezong in een uitvoerig verhaal de bevrijdingsoorlog en het einde van de verf oeide Bourgondier : het was
hoog tijd dat hij aan zijn einde kwam, « dien vreemden beer >>
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(den welschen keyben), die van zover was gekomen om ons

to overvallen, zo zingt de Straatsburger
ware hij thuis gebleven to Brugge in Vlaanderen,
niemand van ons zou hem ooit hebben gedeerd,
niemand, in geen duizend jaar . >>

Te Brugge en to Gent was men over de gebeurtenissen
om en rond Nancy slecht ingelicht ( 1 ) . De hertog was flood
en begraven, en niemand die het hier wist . Geruchten kwamen
over, dock niemand achtte flat mogelijk . Ook de dochter van
de hertog niet . Maria van Bourgondie verbleef alsdan to
Gent. Daar bracht men haar bet nieuws van de nederlaag
in Lorreinen, dock over haar vader stelde men haar gerust,
hij was << a saulfvete et hors de la main de ses ennemis »,
zo troostte men haar . Op 24 j anuari - achttien dagen na
het gebeuren - kwam de tij ding, nog dezelf de flag door Maria
van Bourgondie en haar stief moeder Margareta van York
aan de wetheren van Bergen doorgezonden : flat de hertog
a este par sesdis ennemis piteusement occiz et mis a
mort » . ( 2 )
Deze officiele tijding vond niet onmiddellijk ingang bij
het yolk in onze provincien . Allerlei vertellingen deden de
ronde en werden door de gelijktijdige kroniekschrijvers opgevangen . De hertog was ontkomen, zo zei men : hij verbleef nu in een veilige schuilplaats en zou, zoals koning
Arthur en keizer Frederik Roodbaard, weer verschijnen op
het uur door hem gekozen . Sommigen beweerden zelf s flat hij
zich met zwarte kunsten ophield : hij had zichzelf onzichtbaar
gemaakt om to gepaster stonde in zijn landen terug to keren .
Anderen waren minder romantisch : hertog Karel was bij
Nancy gevangen genomen en overgevoerd naar Frankrijk waar
de koning hem in een kerker opgesloten hield . Volgens een
andere versie leefde de hertog in Duitsland en zou daar blijven,
zeven jaar lang, om boete to doen voor zijn zonden ; in een
klooster, volgens de enen, als pelgrim, volgens anderen . Kooplieden en reizigers begonnen hem op hun weg to ontmoeten
in Metz, in Trier, in Rome, in Jeruzalem, in Portugal, in
Engeland ( 3 ) . J ohannes Nauclerus (Vergen), kanselier in
Tubingen (t ca 1510), vertelt in zijn belangrijk Chronicon
Universals een feit flat hij zelf had beleefd : to Bruchsal, his(1) Over de begrafenis to Nancy, zie Biekorf 1957, 289-296 .
(2) M. Gachard in Bulletin Commission Royale d'Histoire, 2e serie,
t . 8, p . 63 . - H . Vander Linden, Itineraires de Marie de Bourgogne
et de Maximilien d'Autriche, ed . CRH (1934), p. 1-2 . - Op vrijdag
24 januari verzond Maximiliaan een brief uit Wenen naar Karel
de Stouts : hij wist nog niet flat de hertog gevallen was.
(3) Ch. Pfister, Histoire de Nancy, I 503-504 (Parijs 1902) . Molinet, Chroniques (ed . Doutrepont-Jodogne) I 214-215 .
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dom Spiers, ging een bedelaar door voor de boetende hertog,
iedereen liep hem bekijken en hij kreeg veel aalmoezen ( 4 ) .
Op een punt was men het eens : de hertog leefde en zou
terugkeren . En dit geloof hield in sommige kringen nog
stand meer dan zes jaar na de slag bij Nancy .
Jean Molinet, de eigen historiograaf van de hertog, vertelt
dat niet alleen het kleine yolk geloof hechtte K a ceste f olle
erreur >> : veel dames en j onkvrouwen uit de adel droomden
wensvol van zi j n weerkomst ( 5 ) • Bij de adel hield dit geloof
nog stand na augustus 1483 . Molinet schreef alsdan een gedicht
waarvan ieder strofe begint met een spreekwoord . Een van deze
strofen last horen dat veel edellieden nog steeds verwachtten
dat de hertog zou terugkeren ; de tekst luidt als volgt
Mainte chose en peu d'heure advient
Quelque brand bien nous advenra,
A peu que croire me convient
Que le duc Charles revenra .
La plus part des nobles sy tient
Que brief sera au millieu d'eux . (`')
Zo schreef Molinet in het zevende jaar na Nancy . De « zeven
jaar > komen in de geruchten en vertellingen herhaaldelij k
terug als de termijn voor de weerkomst . De hertog zal zeven
jaar penitentie doen, of wel na zeven jaar genezen zij n of
bevrij d worden . Barlandus wij st er nog op dat die vertellingen
gedurende zeven j aar in omloop geweest waren ( 7 ) . Men mag
aannemen dat het geloof in de terugkeer niet veel langer dan
zeven jaar heeft stand gehouden .
In dezelfde richting wijst -een antler verschijnsel in verband
met het al of niet doodzijn van de hertog : de koopmanschappen en weddenschappen die gesloten of aangegaan werden
op de terugkeer van de vermiste hertog >> . Men leende geld
uit met als enige vervaldag de terugkeer van de hertog . Men
sloot een koop met als betalingstermijn « de terugkeer van
de hertog in een van zijn provincien > . Of men leende geld
uit volgens een snort quitte ou double : komt de hertog terug,
dan krijg ik het dubbel terug ; komt hij niet, dan krijg ik
niets terug ( 8 ) • Daarmede stond men dicht bij de weddenschap,
die door de auteur van de Divisiekroniek genoemd wordt
(4) J . F . Le Petit, Grande Chronique de Hollande I 509 (Dordrecht 1601) .
(5) Molinet, Chroniques I 215 .
(6) Molinet, Les Faictz et Dictz (ed . Dupire) I 200 .
(7) Adrianus Barlandus . Historic rerum gestarum a Brabantiae
Ducibus, f . 52v (Antwerpe,n 1551) .
(8) Chroniques de Metz ( ed . d e Huguenin) 245 . - Pfister a.w, 504,
- Molinet, Chroniques I 215 . Faictz et Dictz III 1004 .
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in een korte samenvatting : « Ende vele gecke luden seyden
daer nae menich iaer dat hi (de hertog) noch leef de, zommige
seyden dat si en gesien hadden ende si wedden ende deden
grote comanscappe op syn leven ende wedercommen . . . » ( 9 )
Een voorbeeld van echte weddenschap wordt medegedeeld
door Emanuel Sueyro in zijn Spaanse Anales de Flandes, in
1624 to Antwerpen uitgegeven . Sueyro was een vriend van
de Antwerpse stadspensionaris Gevartius ; deze bezat een
handschrift, kroniek of dagboek, van een tijdgenoot van Karel
de Stoute, een zekere Jan Martens . En daarin las Sueyro het
geval van een weddenschap waarvan Martens ooggetuige
was geweest : de Deken van het St . Romboutskapittel to
Mechelen hield in 1477 staande dat de hertog als pelgrim
aan 't zwerven was en wedde om honderd gulden dat hij zou
terugkeren, en had daarbij dit grote geld verloren (10) .
Voorwaardelijke betalingsbeloften als gevolg van een weddenschap komen voor in de schepenregisters van 's Hertogenbosch en van Oisterwijk . Zo'n belofte is ingeschreven op
7 december 1478 en gaat over 55 1/2 rijnsgulden door Hendrik
van Kessel to betalen aan Anthonis Goessens K soe wanneer
hertoch Kaerle van Borgondien, van Brabant etc ., die seegt
dat voer Nancie doet bleven soude sijn, bynnen sijnen lande
weder om comet leven finder menslicheyt ende nyet eer >> .
Een andere belofte is in de Bossche registers ingeschreven
op 18 april 1482 - 5 j aar en 3 maanden na Nancy - en
betreft 36 Vlaamse ponden to betalen in 't geval dat Karel
van Bourgondie levend terugkeert, hetzij in het hertogdom
Brabant, hetzij in het graafschap Vlaanderen, en dat daarvan
wettelijk bewij s geleverd wordt (11) .
De schepenregisters van Leuven bevatten een belofte, gedaan
meer dan zeven j aar na Nancy : op 7 september 1484 nemen
ambtenaren geld in lening dat ze zullen teruggeven : « wanneer
hertoghe Kaerle, sone wylen heren Philips, hertoghe van
Brabant etc . ., in enige van syne landen livich ende levende
comen sal syn . . . » ( 12 ) .
Voor zover bekend, komen zulke weddenschappen alleen in
Brabant voor : Mechelen, Leuven, 's Hertogenbosch, Oisterwijk . In Vlaanderen zijn geen gevallen met name bekend .
De Vlaamse steden hebben de dood van de hertog koel en
zakelijk opgenomen en zonder veel uitstel hun politieke eisen
aan zijn dochter voorgelegd . Toch doet zich in 1477 het
(9) Divisiekroniek (ed. Leiden 1517) f . 365. - Sommi en verklaarden voor hun plaatselijke magistraat dat zij hun even wilden
zetten op de verzekering van de terugkeer van de hertog . Pfister
a .w. 504 .
(10) Biekorf 1956, 128.
(11) H . B. M. Essink in Volkskunde 57e Jaar ., 1956, nr 2, p . 44 .
(12) P. Poullet, Sire Louis Pynnock 154-155 Leuven 1864) .
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ongewone feit voor dat, behalve to Gent waar Maria van
Bourgondie verbleef, geen officiele uitvaart voor de gevallen
pries werd gehouden . Hoe hebben magistrates en kapittels
zich onttrokken aan deze aloude en heilige verplichting jegens
hue « natuerlicke prinche ende here » ? De reden was vooral
de f inanciele aftapping waaraan de hertog zijn goede steden
en kerken had onderworpen . Molinet loochent het openbare
ongenoegen niet, hij tracht alleen zijn meester to verontschuldigen : slechte raadslieden hadden de hertog aangezet om
de inkomsten van een aantal kerkelijke beneficien aan to
slaan . Daardoor werden sommige fondatien niet meer volbracht, de wil van de stichters werd geschonden . Dit vergrijp
was het, zo vertelden sommige klaarziende manses, dat het
ongeluk over het hoof d van de hertog had gebracht, en in
zijn eigen landen werd hem nu de gebruikelijke uitvaart onthouden . Doch ook om een andere reden werd dit gedaan : men
stedde de plechtigheid nit, zegt Molinet, om de hoop op de
terugkeer van de hertog to bevestigen . Het vieren van de uitvaart zou immers een teken zijn dat men aan zijn dood
geloofde ( 13 )
Te Brugge werd de uitvaart van Karel de Stoute gehouden
op 30 april en 1 mei 1478, zestien maanden na zijn dood .
De plechtigheid was niet ingericht door de stedelijke magistraat ; ook niet door het kapittel van de grafelijke parochie
(St.-Donaas) . De uitvaart had plaats, met hoogste praalvertoon, in de St .-Salvatorskerk, de parochiekerk gelegen bij het
Prinsenhof . Zij vormde een onderdeel van het XIIIe feest
van de Orde van het Gulden Vlies ; het hoofdpunt van dit
feest lag in de verheffing en bezwering van de Orde door
Maximiliaan van Oostenrijk, die de echtgenoot van Maria
van Bourgondie geworden was .
In zijn gelijktijdige beschrijving in dicht ( 14 ) en ondicht ( 15 )
van deze grootse plechtigheid maakt de Brugse rederijker
Anthonis de Roovere geen vermelding van enig geloof in
de terugkeer van hertog Karel . In 1478 was de dood van
Karel de Stoute in onze Vlaamse steden algemeen aanvaard .
Deze aanvaarding schij nt hier in al de lagen van de bevolking
to zijn doorgedrongen, vroeger das in Brabant, waar vertellingen en weddenschappen op de vermiste hertog zeven jaar
hue gang konden gaan .
lang - en langer nog
A . VIAENE .
(13) Molinet, Chroniques I 169-170 .
(14) De Gedichten van Anthonis De Roovere (ed . Dr . J . J . Mak ;
Zwolle 1955) : Gedicht op de dood van hertog Karel van Bourgondie
p . 351-359, met een commentaar die, voor de historische lnhoud
(ook p . 96-99), zeer onvoldoende is .
(15) Excellente Cro,nike van Vlaenderen (ed . 1531) f. 202-203 .
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RONSELING VAN iVIINDERJARIGEN
VOOR DE PAUSELIJKE ZOUAVEN
1864
In bet begin van juni 18644 kwam to Brugge een beroerde zaak
aan bet licht, over bet ronselen van minderjarige jongens voor bet
korps der pauselijke zouaven to Rome .
De 60-jarige Brugse winkelier Jacobus Sarteel, had bij de politiecommissaris een klacht ingediend tegen de pauselijke zouaaf Teof iel
Florin, die, met de medewerking van enkele vooraanstaande personen, gepoogd had zijn 18-jarige neef Joseph Absolon to overhalen
om dienst to nemen bij de pauselijke troepen . De jongen had
reeds de vereiste papieren bijeengebracht, namelijk een werkboekje
bestemd voor Parijs, das moest dienen als eenzelvigheidsbewijs ;
een getuigschrift van geschiktheid voor de militaire dienst, das hem
kosteloos werd afgeleverd door de Brugse dokter J . Schramme ;
en ten slotte een biechtbrief je, afgeleverd door Pater Raymundus,
Capucijn.
Op bet laatste ogenblik had de jongen dan toch geluisterd naar
zijn oom en was niet vertrokken . De zaak viel onder de toepassing
van bet strafwetboek, daar bet bier ging om de verwijdering van
een minderjarige tegen bet advies van zijn voogden . Absolon
immers was door de Gentse Burgerlijke Godshuizen uitbesteed en
toevertrouwd aan de zorgen van zijn tante Joanna Absolon, weduwe
van Petrus Debusschere, omdat zijn moeder overleden was en zijn
vader opgesloten zat in een krankzinnigengesticht .
Joseph Absolon, die van beroep kleermaker was, woonde seders
een jaar als << garcon > in bet lokaal van de katholieke kiesvereniging
<< La Concorde >> in de Steenstraat . Daar was drie maanden tevoren
een pauselijke zouaaf verschenen, de 34-jarige Teofiel Florin, die
alhier met verlof was . Met de mooiste kleuren had Florin bet
leven van de pauselijke soldaten afgeschilderd en aan Absolon
gevraagd of bij met hem wilde medegaan naar Rome . De garcon
beloofde daarover na to denken . Enkele weken later had bij Florin
op straat tegengekomen ; deze herhaalde zijn vraag, waarop Absolon
toestemde en opdracht kreeg zo gauw mogelijk voor de nodige
papieren to zorgen . In de Concorde beloof den enkele heren aldaar
in bet Cafe met een bus rond to gaan om was geld voor hem
op to halen. Later, bij de onderzoeksrechter, zou Absolon deze verklaring bestrijden, waarschijnlijk omdat bij bang was zijn postje
als garcon to verliezen . Hij beweerde dan ook das bij niet van zin
was naar Rome to gaan, maar gebruik zou maken van de gelegenheid om kosteloos naar Parijs to reizen, ten einde aldaar verder
zijn beroep als kleermaker aan to leren . Te Parijs immers had bij
een kozijn, een zekere Leon Debusschere, wonende « 45, rue de la
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Couronne, pres la Chapelle >> . Hij hoopte dat deze hem aldaar
aan werk zou kunnen helpen .
Florin had de jonge Absolon voorgespiegeld dat er nog andere
jongelingen zouden meegaan ; hij had slechts twee namen genoemd,
twee werkloze letterzetters : de 18-jarige Pieter Devers uit de Biddersstraat en de 20-jarige 'miel Van Balemberge uit de St .-GillisDorpstraat .
De politiecommissaris had aan vader Jan Devers, mandenmaker,
49 jaar, inlichtingen gevraagd . Zion zoon was reeds geruime tijd
zonder werk . Hij had een werkboekje gehaald voor Parijs om
aldaar werk to zoeken. Van zijn vader mocht hij gaan waar hij
wilde, zelfs naar de pauselijke zouaven . Hij was op 3 juni vertrokken
met de zouaaf Florin en met nog 17 andere jongens .
Ook de 32-jarige meester-bakker August Sorel, uit de Vlamingstraat, was komen klagen bij de politie dat een van zijn minderjarige knechten naar het pauselijk leger was vertrokken . Florin
had getracht zijn drie knechten mede to slepen, waarvan er twee
slechts 17 jaar oud waren en een 20 jaar . De weggetrokken knecht,
de 17-jarige Eduard Florentin uit Mechelen, wilde reeds in mei
zouaaf worden, o .ndat een van zijn familieleden bij het pauselijk
leger diende . Hij kwam dan in betrekking met Florin, die juist
in verlof was . Hij ging bij hem, samen met zijn werkmakker,
de 17-jarige Adhemar Polin, die ook aangezet werd om dienst to
nemen bij de Paus . Later was Florin tot aan de kelder van de
bakkerij gekomen . Sorel had aan zijn knechten verboden nog met
Florin to spreken, maar zij kwamen nog met hem samen in een
herberg, waar hij hun regelmatig << trakteerde >> .
De dag dat de jonge Florentin zijn dienst bij de bakker verlaten
had, kwam zijn overschrijving van Mechelen naar Brugge toe,
waaruit de bakker besloot dat zijn ouders overtuigd waren dat hij
to Brugge zou blijven . Hij vroeg hem of zijn ouders op de hoogte
waren, en kreeg tot antwoord << dat de heeren die tuss .hengekomen
waren in zyn engagement voor gemeld leger, daer voor zouden
zorgen >> . Deze heren waren Van Heule, Van Hamme en VerstraeteYserbyt . Florentin was nog een zestal dagen to Brugge blijven
rondlopen en had ook zijn klederen verkocht .
De politiecommissaris had echter de zouaaf Florin niet meet
kunnen bereiken. Deze had gewoond bij de juff rouwen Dumon in
de Predikherenstraat, en was juist vertrokken naar Rome met een
tiental jongelingen . De politic had nog het station afgezet om de
afreis to beletten, maar Florin had lout geroken en was vanuit
een klein station uit de Brugse omgeving afgereisd .
Ook dokter Schramme was bij de commissaris gedagvaard, maar
was niet verschenen . De commissaris ging ook moeder Florin onderhoren die in de Meestraat woonde .
Volgens de inlichtingsstaat, gevoegd bij het dossier, was Teofiel
Florin, zoon van Joseph en van Rose Decraene, to Brugge geboren
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en 34 jaar oud . Hij was zonder beroep en ongehuwd. Zijn moeder
kon leven zonder hem. Hijzelf bezat niets, en zijn familie kon
hem niet onderhouden . Hij las en schreef Vlaams en Frans . Op
10 juli 1843 was hij afgeschreven uit bet bevolkingsregister van
St.-Michiels . Sedertdien was hij achtereenvolgens leerling geweest
van de stadswezenschool << Bogarde >> in de Ste .-Katelijnestraat,
bediende bij de Burgerlijke Godshuizen, en later bij de Douane .
Dan was hij verhuisd naar Brussel, was vervolgens binnengegaan
eerst bij de Redemptoristen, dan bij de Capucijnen en daarna bij
de Passionisten, om eindelijk soldaat to worden bij de Paus .
Hij was enkele maanden met verlof geweest en was nu opnieuw
opgetrokken naar Italie.
Zijn persoonsbeschrijving luidde : 1,60 m . groot, zwart haar, kleine
zwarte knevel en spitsbaard, groot voorhoofd, bruine ogen, tamelijk
grote news, middelmatige mond, ovaal gezicht en bleke gelaatskleur .
Deze beschrijving werd, samen met bet aanhoudingsmandaat, in
geheel Belgie rondgestuurd, maar de vogel was gaan vliegen .
Uit bet verder onderzoek bleek dat Florin elke dag op bezoek
kwam naar de Concorde, en er vooral in betrekking stond met
Verstraete-Yserbyt, die zich speciaal bezig hield met de recrutering
van pauselijke zouaven . De kandidaten-zouaven kwamen niet in
de Concorde, maar waren regelmatige bezoekers van een << klein
kantyntje > in de Vlamingstraat, nevens de herberg Groot Vlaanderen, en gehouden door een zekere Schobbe, die beschouwd werd
als << een slacht van zielverkooper voor bet pauselyk leger >> ( 1 ) .
Het waren meestal jongens van 17 en 18 jaar die bij Schobbe
kwamen. Ook Florin verkeerde daar veel . Deze was voorgoed vertrokken met zijn volgelingen op vrijdag 3 juni, want de eerste vrijdag
van ieder maand was de vastgestelde dag om kosteloos of to reizen
naar Rome .
Vooraleer to vertrekken was bet << jongetje >> uit de Biddersstraat,
namelijk de 18-jarige letterzetter Pieter Devers, uitgenodigd geweest
bij een baron to St .-Michiels of St .-Pieters, en daarna bij een rijke
beer uit de Hoogstraat .
Geen enkele van de heren uit de Concorde, noch de baron, noch
de beer uit de Hoogstraat, noch dokter Schramme, werden door
de onderzoeksrechter onderhoord . Anders zouden wij veel meer
vernomen hebben over de praktijken bij de werving van minderjarigen voor de Zouaven .
Het onderzoek eindigde dan ook op 17 december 1864 met een
(1) Een zielverkoper was een man die, met toestemming van de
Minister van Oorlog, teen betalin plaatsvervangers bezorgde voor
de zonen van rijke familien, die bij de Toting een slecht lot haddexn
getrokken en die geen soldaat wilden worden . Door bet stellen van
een plaatsvervanger waren zij ontslagen van de militaire dienst .
De zielverkopers zijn blijven bestaan tot aan de wet van 12 december 1909, die de persoonhjke dienstplicht invoerde . Over de zielverkoper, alias « zielhond », zie Biekorf 1951, 254-257 .
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non-lieu, « attendu que la prevention n'est pas etablie » . De verdachte

Florin werd buiten vervolging gesteld .
Gedurende het onderzoek was de 67-jarige kantwerkster en
visverkoopster Cecilia Byoen, weduwe van Karel Anraedt, komen
verklaren dat haar 23-jarige zoon Jan, die 's zomers als aardewerker
zijn brood verdiende bij de openbare werken, in november 1863
uit Brugge vertrokken was, zogezegd om werk to zoeken buiten de
stad . Zij had niets meer over hem vernomen, tot begin april,
toen Florin haar een bezoek bracht om haar to melden dat Jan
diende bij de pauselijke zouaven. De jongen beklaagde het en zou
graag terugkeren . Indien zijn moeder een bewijs kon opsturen
dat hij thuis nodig was om zijn ouders to helpen, zou hij gemakkelijk uit de dienst kunnen ontslagen worden . Moeder Anraedt had
toen een petitie naar Rome gezonden, en later nog een brief
geschreven aan haar zoon, waarop zij geen antwoord ontvangen had .
Maar op 6 augustus was Jan zijn moeder komen vinden op de
vismarkt. Hij zag er niet goed uit en was uit de dienst ontslagen
wegens ziekte (2 ) .
Volgens het « Matricule des Zouaves Pontif icaux >> ( 3 ) hadden
op 8 juni 1863 de volgende Bruggelingen dienst genomen in het
pauselijk leger
Florin Teof iel, geboren to Brugge op 21 november 1825 . Hij had
reeds een eerste term gediend van 30 maart 1862 tot 30 maart 1864,
en bleef in dienst tot 19 december 1864 (n ° 1519) ;
zijn broeder Florin Desire, geb . to Brugge op 16 november 1829,
zou dienen tot 23 oktober 1865 (n ° 1514) ;
Christiaens Teofiel, geb . to Brugge op 27 september 1847 ; werd
korporaal en diende tot 30 juni 1866 (n ° 1516) ;
De Groote Jan Baptist, geb. to Brugge op 21 november 1825,
diende tot 30 juni 1866 (n° 1518) ;
Florentin Eduard, geb . to Ste-Katelijne-Waver op 11 november 1847 ; werd korporaal en diende twee termen tot 9 juni 1868 .
Hij nam deel aan de slag bij Mentana en zou drager worden van
de gouden medaille en van de medaille van Mentana (n° 1520) ;
eindelijk Devers Pieter, geb . to Brugge op 13 oktober 1846 ; bleef
in dienst tot 7 maart 1866 (n° 1521) .
Wat Jan Anraedt betreft, deze was geboren to Brugge op
(2) Rijksarchief to Brugge . Boetstraffelijke Rechtbank, dossier
1864/387 .
(3) Rijsel, Danel, 1910-1920. Twee delen .
(4) Onder deze 83 zouaven waren er 29 beneden de 21 jaar : vier
van 16 jaar (matricule, nrs . 5025, 5810, 7900, 10'878), vijf van 17 haar
(matr. nrs . 1516, 1520, 3711, 5334, 6988), tien van 18 jaar (matr .,
nrs . 1521, 3655, 3656, 3713, 3731, 5028, 5038, 8343, 10182, 10605), vijf
van 19 jaar (matr ., nrs . 3804, 6986, 7073, 7077, 9784), en vijf van
20 jaar (matr ., nrs . 6, 18, 3810, 8026, 8989, 10184), Daarenboven
waren er nog drie Brugse jongens van 15, 16 en 18 jaar, die aangenomen waren door het wervmgscomite van Brussel, en die Rome
niet meer bereikten vbor 20 september 1870, dag van de kapitulatie
van het pauselijke leger .
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19 oktober 1840, en was pauselijk zouaaf van 12 november 1863
tot 30 juli 1864 (n° 1381) .
Uit bet Matricule blijkt dat, van 1860 tot 1870, 57 Bruggelingen bij de pauselijke zouaven in dienst geweest zijn, alsook 26
jonge mannen uit de streek tussen Tielt, Torhout en Oostende .
Treff end is bet feit dat talrijke minderjarigen en werklozen op
die lijst voorkomen . Jongens uit de adel en de hogere burgerij
van deze streek zoekt men to vergeefs op de erelijst . Dit verrast
des to meet, daar we weten dat de adel uit de andere Belgische
provincien in het pauselijk leper goed vertegenwoordigd was . De
redenen van dit verschil zijn ons niet duidelijk .
J OS . D E SMET .

WAGENMAKERIJ TE STAVELE

Een kleine onjuistheid werd daar vermeld in vorige Biekorf
blz . 316, betreffende de wagenmakerij : deze werkt daar nog altijd
tot op heden, en enkele weken geleden werd nog een nieuwe houten
wagenkas gemaakt voor een wagen met ijzeren beslag . Het molentje
moet verdwenen zijn rond 1905 . De wagenmaker aldaar genoemd
was de eerste op Stavele die een motor plaatste, en wel in
februari 1905 .
A . B . Stavele .
AFKOOP VAN KLOKKEN

(Biekorf hiervoor, bl . 313)
Nog in de 18e e . was dit recht in gebruik. Op 20-8 .1745 betaalde
de Grootjuffrouw van bet Begijnhof to Dendermonde 100 ducaten
in redemptie van alle de clocken, coper ende voordere metalle
materialen, met bet overgeven deser stadt geconfisqueert ten profyte
van Syne Serenissime hoogheydt den grave d'Eu, grootmeester van
d'artillerie van Syne alderchristelijcke Majesteyt >> . - (N° CLVIII kwijtbrief, in J . Broeckaert, Cartularium van bet Begijnhof van
Dendermonde, 1902, bl . 282-83 .)
M . B . Dendermonde.
STRAATKRUIS VAN DE METSELAARS

Betreff ende de vraag in Biekorf, hiervoor blz . 160 .
Een ordonnantie van de wetheren van de stad leper, gedateerd
22 januari 1779, legde aan de metselaars en dekkers, als ze op bet
dak van een huffs aan 't werk waren, de verplichting op een kruis
voor de gevel uit to hangen . Zie daarover A . Diegerick, Bibliographic Yproise n ° 1433 .
Een dergelijke regeling zal ook wel elders voorkomen ?
D . V . S.
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SPREUKEN EN ZEGSWI JZEN
UIT DE OMSTREKEN VAN BRUGGE

(V ervolg van 1958, b1 . 252)
IT . DE KLEDING

Muts en hoed
136. Vrouwen hadden het hoofd gedekt en droegen zelfs binnenshuis een eenvoudig wit rond mutsje, een polka. Een gebloemde
katoenen muss met vlerken was een kakemuts of klakkermuts . En
een pijpmuts was gepijpt en met kantjes afgezoomd .
De beste muss met brede gespellewerkte kant, met << pauwsteert
of pottebloemen >> ingewerkt, was een tuitemuts of tipmutse : dat
was de dracht van de rijke boerinnen to St .-Kruis, Damme, Moerkerke en verder . Zij droegen er bovenop de fijne strooien
<< Zeeuwschen hoed > met afhangende linten .
137 . Eenvoudige mensen droegen later een genokt zwart sjettemutsje. Voornamer was de zwartzijden lintemuts .
138. Het dooplingske werd naar de doop gedragen met niet
minder dan drie mutsjes op elkaar : l . een eenvoudig ondermutsje ;
2 . een licht bevallig gestropt bovenmutsje met << follesientjes
(valencijnse kant) afgeboord ; - 3 . de doo phoed met kanten en
strikken versierd .
139 . De mannen droegen een hoge zwartzijden muss of een
muss met een zwarte klip (kleppe) : een stekvooi of wegelingsteker
of een klakke .
140. Oude ventjes droegen een perdas met oorlappen .
De ottervellen muss met overleg, die 's winters gedragen werd,
noemde men kozak (te Houtave) .
141 . Wat moet ge al niet doen en lopen om dat to bekomen,
ge moet << schone zien en schone spreken met jen mutse in jen
handen >> .
142 . Groet een jongen niet, dan vraagt men : << Wonen d'er
veugels onder uw mutse dan ? >>. Moeder zegt het korter : << Waar
staat je mutse dan ? >> .
143 . Hij zal uitboeren, uitgeschud of uitgekutst worden : hij
zal nog boeren dat 't haar door zijn mutse groeit .
Wees niet al to vrij gevig, want ge zoudt geven dat het haar door
je mutse groeit.
144 . Dat is heel natuurlijk, 't spreekt vanzelf : << dat spreekt lijk
een politiemutse zonder voering ».
145 . Opgepast met wie ge gekscheert, want een kruidje-roer-mijniet antwoordt seffens : << Houd de zot met den dezen die onder
j e mutse woont >>.
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146 . Wie van een verandering houdt lacht : << Nieuws verblij dt,
zei de zot, en hij keerde zijn mutse >> .
147 . Het onmogelijke willen is : << met je mutse naar de mane
smitten >>
148 . Is het werk vlug gedaan dan boft men : << 't gaat zeerder
dan mutsen pijpen >> .
149 . Fen woordspeling als ge afwijzend zegt : << Be 'k en doe ! >>
antwoord : << Bekken doen is mutsepijpen >>.
Te Brugge zegt men echter : << Ba'k en doe >> ; antwoord : << Bakken
doen is kisten makers >> .
150. 't Steekt op geen ei bij die boerin : << Kook maar een hele
mutse eiers >> (een netje) . Die << mutse > werd in de kookketel of
moor gehangen om to koken .
151 . Draag zorg das ge uw muss goed opzet, want daaraan kan
men zien hoe ge gezind zijt . 't Zit heel slecht, hij is niet rakelijk
<< zijn mutse staat overnoene ; of : zijn mutse staat elf en half >> .
Gewoonweg, 't zit niet goed : << hij is slecht gemutst ; of : zijn mutse
staat scheef (verdraaid) >> .
152 . Wie daaraan echter gewoon is en rustig een scheef antwoord
verdraagt, vraagt gemoedelijk : << Hebt gij uw dulle muss aan dan ? >> .
153 . Hij is zo dom niet << als zijn mutse staat >> . Maar zij is
een << zottemutse >> (lichthoofdig meisje) .
154 . 's Avonds onder vrienden : << Goe'n avond en de komplementen aan je slaapmutse ! >> . Een dreupeltje drinkers om goed to
slapen, is een slaapmutsje drinkers . Goed gejeund words er sours
aangedrongen : << Toe drink nog eentje voor een slaapmutsje ! >> .
155 . In stad zetten de burgers op hoogdagen en feestdagen de
hoge hoed op our naar de hoogmis to gaan : een buishoed, stovebuis,
of pijlkasse. 't Klein yolk spotte dan : << 't Is weer hoogdag, de
buizen komen uit >> of << de zotten zijn weer uitgelaten >> .
156 . In 't dorp zeiden ze eerder << een hondekot >> voor een
bolhoed en vroegen spottend : << Is jen hond aan 't huilen dan ? >>
- << Waarom ? >> - << Omdat de bass met zijn hondekot weg is ! >>
157 . Ben eerste kommunikant droeg zijn eerste bolhoedje en de
andere jongens riepen : << Hoedje waar ga je met das vintje naartoe ? >>
158 . Bij vergelijking als iets hoegenaamd niet past : << Dat past
lijk mijn duim in een bolhoed >>.
159 . Fen grote afgedragen, gebuilde hoed is << gelijk een schapershoed >> ; een kleiner misvormd hoedje is << gelijk een koeiwachtershoed > .
160. Wie 's zomers to vroeg een strooien hoed opzet : << 't Is
gelijk een zomerzot >> ; of men vroeg : << Is 't strooi afgeslegen
dan ? >> .
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161 . Een grote biezen zonhoed werd ook kurf genoemd en vijgeL
Fen afgedragen strooien vrouwhoed is << gelijk een vijgekaba >> .
162 . Boerenvrouwen droegen ook een strooien kakenhoed, Tangs
binnen gevoerd en onder de kin gebonden . In de koeistal zetten
ze de melkhoed op .
Om kleine kinderen in 't vallen to beschermen werden ze een
valhoed je met biezen band aangedaan .
kaba.

163 . Het is een grote eer voor u : << das is een pluimpje op jen
hoed ! >> . Omgekeerd, als ge onverdiende lof wilt genieten : << hij
wil de pluim op zijn hoed steken >> .
164 . Spreken volgens de gezindheid van zijn weldoeners : << zijn
hoedje naar de wind zetten >> .
165 . Hij words door 't geestelijk geholpen : << hij heeft een kapstok in de kerke om zijn hoedje aan t'hangen >> . Ook nog : << 't is
een pastersleppe >> .
166. Ik voel daar veel eerbied voor : << daarvoor zou ik ook nog
mijn hoed afpakken >> .
167 . En wie beleefd is, words overal goed onthaald
<< Met den hoed in d'hand
Komt men door heel het land .
Kleren maken de man

168. Een mens kleedt zich volgens 't seizoen << op zijn zomers
met zomerkleren of << op zijn winters > met winterkleren aan .
's Winters is men warm ingeduf feld met moffel, wanten of
handschoenen aan, en men treks een << kazevikje » meer aan . Wie
't ene kleed op 't andere aandoet, is gekleed << lijk een rauwen
ajuin > en men vraagt : << gaat ge naar de Noordpool dan ? >> .
169. Een troostwoord om to zeggen das ge niet meer kruisen
krijgt dan ge dragen kunt : << Ons Here geeft koude naar kleren >> .
170. Een waarschuwing dat men niet to vroeg de winterkleren
mag afleggen
Dat 't alle weer is das 't wil,
Ontkleed u niet voor half maart of april .
171 . Dat is wel als Pasen laat komt, anders luistert men naar
die wijze raad niet ; 't jong yolk rekent met de Paastijd want
«vroeg Paschen is vroeg zomer >> . En ze leggen de << winterkazakke
of en kloppen ze goed uit.
172 . Bij vergelijking als men iemand een ferme pandoering belooft : << we gaan 'n keer 't stof uit zijn kazakke slaan >> .
173 . Met Pasen halen ze << de kofferkleren >> uit en komen op
hun paasbeste (of piekebeste) naar de kerk .
'k Ga u een bezoek brengen in regel : << ge moogt mij verwachten,
'k ga mijn kofferkleren aandoen ! >> .

366 -174 . In de troep begins de zomer nog vroeger : koud of niet
koud maar den eersten van maart legden de soldaten << de kapote
of . 't Was maar de schaper die zich volgens 't weer kleedde met
zijn gevoerde << oliemantel > met grote kraag aan .
175 . Kinders die met kleren luren en seuren worden verweten
voor << raveel >> . Moeder zorgt er voor das de kinders zich goed
aankleden en vermaant : << hoe zijt ge nu weer aangetroeteld ?
(of aangesingeld, aangetakeld) .
176. Lelijk aangetroeteld : 't is << gelijk een duivel door een gotegat getrokken >> . - << 't Is een vogelschuw, een kerzeschuw, goed
om op een kerzelare to hangers >> .
177. Passers de kleuren hoegenaamd op elkaar niet : << 't is gelijk
een vloek >> ; korter : << das vloekt >> . En alle mogelijke kleuren
bijeen : << zij is gekleed gelijk een marteko > of << gelijk een weerzot >> .
178. Dat kostuum staat u aan geen kanten : << 't is gelijk een
tange op een zwijn >> .
179 . Een magere : << ruttelt in zijn kleren >>, << de kleren vallen
van zijn lijf >> ; met uitleg : << de kleren gaan een keer thuis komen
zonder 't mannetje >> .
180 . Bij vergelijking ; een lange magere pannelatte : << 't is gelijk
een boneperse die gepareerd is > - << 't hangs al aan een kapstok >> .
181 . Zijt ge een beetje verdikt of uit uw kleren gegroeid : «'t spans
al op heur lijf >> ; grover << 't spans rond heur gas >> ; nog anders
't is gelijk op den anebil geslegen > ; nog sterker : << ge kunt er
een Iuis op kraken >> .
182 . Is 't kleed goed van snit en aangepast, dan boft men
<< 't gaat u geschreven >> ; of << 't goat u gegoten >> .
183 . Iedereen wil zich naar de mode kleden ; een << modepuppe
is gekleed a la parisienne en verklaart : << Liever uit de wereld
of (dan) uit de mode >>.
184. Nog een refreintje
Die niet draaien wil staat stil,
En die van Parijs komt, kept de modewil .
185 . Algemeen gekend
De kleren makers de man
En die z'heeft doer z'an .
want : << Met de blaai schiet men de gaai ! >>.
186. Wie de mode niet volgt is : << van den ouden bak > - << een
eeuw ten achteren >> . Stadsmensen durfden met buitenmensen spotten : << ze komen van 't boerenhol 't is een boerlutte > of << een
boerestande >>.
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187. Een fris opgezet meisje komt << gelijk uit een dozetje » ;
<< ge zoudt er voor knielen » .
188. Wie altijd met 't zelf de kleed of kostuum aanloopt
Hij slacht van Jantje Vanderbeke,
in de zondag gelijk in de weke.
Te Watoe zeggen ze :
Hij slacht van Sinte Sooi,
alle dagen even mooi .
189. Gekleed gaan met wijde broek, brede rode lendenband of
een breed gerande hoed is to Houtave : < gekleed lijk een triemaar
(trimard) >>,

190 . Aan de zee lopen ze soms echt ongekleed << in adamskostuum », << in ons Herens baaitje » .
191 . Wie veel nieuwe kleren heeft is : << gelijk baron van zeulen
en achterlappen » (woordspeling op de familienaam van Zuylen) .
Fen lokaal gezegde to St .-Kruis : << 't Is gelijk baronesse de Gourcy »
(geruineerde barones van Male uit de 17e eeuw) . Vlakaf gezegd
<< ze hangs het al aan heur gas » .
192 . Ze is opvallend en overdreven opgezet : << zij is gepareerd
gelijk nen hengst » en men vraagt : << is 't hengstekeuringe dan ? »
of << moet ge gekeurd worden ? » .
193 . Doch dit is soms maar al bovenop

Al eer en glorie
en van onder arm historie.
194. Antlers op rijm gezet

Van buiten mooi,
van binnen f ooi.
195 . Reschiert ge to zeggen : << ge moet alles met mate doen »,
het antwoord volgt : << Alles met mate, zei de kleermaker, en hij
sloeg zijn wijf met d'elle » . Goedkope stof is << goed van drie ellen
voor een frank ».
196 . Ms de kleren uitgerafeld aan 't lijf hangen : << 't zijn al
hemel-en-f Lenten ! » . Te Beernem : << hij is gekleed lijk een Foverjantje » (ze woonden op de Gevaerts in de kazern) . Te St.-Kruis
wijzen ze zo een dompelare met de vinger : << 't is gelijk een van
Avejoengen ! > (naar het armhuis Avignon genoemd) ; algemeen
gekend : << 't is gelijk een schooier ! » .
197 . In alle grote levensomstandigheden worden er speciale kleren
gedragen . De dopeling droeg, mast doopmutsje en doophoedje, een
doopkleedje in tulle en kant, en een doopmantel in wit laken of
serge . Waar de beurs er niet tegen kon werd het kindje onder een
wollen << witten neusdoek met f rinj en » naar de kerk gedragen . En
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waren de ouders doodarm, dan droeg de minne of vroedvrouw het
kindje in een << opneemdoek >> met klein kantje afgeboord .
198. Een eerste (plechtige) kommunikant words van kop tot
teen in 't nieuwe gestoken : hij words << uitgeridderd >>, en een Brugs
kind lacht dan : << 'k sta heel in 't nieuwe van aan mijn roepere
tot aan mijn poepere >> .
199. De straatkinderen zongen dan, als een eerste kommunikant
op gang was
Eerste kommunikant,
strooit een beet] a zand,
strooit er niet to vele
of 'k stele je bij de kele .
Het kind is 't gelukkigste van zijn leven : gaat zich << gaan
togen >> aan vrienden en kennissen ; hij words gekeurd en beboft :
<< ge zijt ferm uitgedosschen (of uitgeklopt) >> .
Die eerste kommuniekleren werden gedragen totdat het kind er
uitgegroeid was, en werden dan verder door broertjes of zusjes
opgesleten .
200 . Een deftige jonge trouwster kreeg een uitzet d.i . een hele
koff er kleren mee, volgens haar stand : twaalf of zes hemden en
evenveel rokken, schorten en alles op zijn avenante . Het trouwkleed
en trouwkostuum bleef jarenlang het beste kleed .
201 . Zwart waren de rouwklederen . Voorname vrouwen droegen
bovenop nog een grote, in top gevouwen merinos neusdeuk die viel
tot op de hielen, en een << krippe >> (crepe) vole.
202 . Veel vrouwen droegen als slaapkleed een << slaapjakke >> ;
de slaapkerel, de slaapkapote, de tabbaard zijn algemeen bekend .
En de kinders zingen nog
Sins Niklaas den heiligen man
hij heef t zijn beste tabbaard aan .
203 . Er zi j n veel ongekende miseries : << Er zit zoveel onder
't kleed - at men niet 'n weet >> .
204 . Een brede kloostermantel met wijde mouwen is een keurvel
(keuvel, kovel) . Het licht vooltje op het hoofd words wijleke genoemd en een zwaarder hoofdsluier is een kaproen . Kloosterzusters
droegen bij 't uitgaan de grote falie . Deze is in de laatste jaren
zeer in onbruik gekomen en words vervangen door een mantel .
205 . Het kenmerk van de zuster is de lea ppe . << Zou-je durven
aan heur kappe trekken ? >> zo dagen de schoolkinderen sours malkaar
uit. Of als ze kwaad zijn : << Wacht maar, 'k ga heur kappe aftrekken ! > En schoolkinderen die veel moeten gestraf t worden
zeggen ook : << 't is hele dagen op mijn kappe ! ».
M. C .
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DUIZEND JAAR 1VIARKT TE ROESELARE
De stad Roeselare heeft op derde Sinksendag 1957 met veel
luister het zgn . duizendjarig bestaan van de bekende dinsdagmarkt
gevierd. Er was een jubelmarkt, en de herdenkingsfeesten kenden
dan op 7 juli een hoogtepunt in de luisterrijke historische stoet
die door de straten trok . Roeselare was to klein en bet stadsbestuur,
das deze herdenking heeft bevorderd en gesteund, mag met fierheid
op bet succes van de viering van bet duizendste << marktjaar » terugblikken .
Nu bet tweede millenium vreedzaam begonnen is, kan bet wel
nuttig zijn na to gaan in hoever deze aanspraak op duizend jaar
marks historiscb gegrond is . In bet trader van de geschiedenis van
onze steden en instellingen klinken deze duizend jaar immers erg
storend . Geen enkele grote stad van de Nederlanden heeft enige
lust om deze prioriteit to betwisten . En geen enkel leraar in de
geschiedenis zal zijn leerlingen durven voorhouden das << van alle
marktsteden in Vlaanderen Roeselare de oudste is >> .
Op welk getuigenis heeft men bet jaar 957 als bet stichtingsjaar
van Roeselare als << stad en marktplaats » doen doorgaan ?
De Brugse kroniekschrijver Nicolaas Despars (1 1591) heeft de
doorslag gegeven, en die naam is bedenkelijk . Despars leef de en
schreef 600 jaar na graaf Boudewijn, die de marks zou gesticht
hebben : hij is geen getuige, hij heeft alleen vorige kroniekschrijvers
overgeschreven en er, onverantwoord, nog jets van bet zijne bijgevoegd . Despars heeft geen zier gezag betreffende de marks van
Roeselare : hetgeen hij in zijn Cronijcke beefs overgeschreven heeft
de waarde van de kronieken waaruit hij bet heeft overgenomen .
In de brochure, die bij gelegenheid van de feestelijkheden door
Ere-hoofdinspecteur B . H . Dochy werd gepubliceerd, words de tekst
van Despars argeloos en zonder enig voorbehoud als getuigenis
van de marktstichting aanvaard ( 1 ) . Een ander Roeselaars geschiedschrijver, Dr . D . Dent's, had echter reeds in 1955 meer critischc
zin aan de dag gelegd toen hij, voorzichtig, schreef das de dinsdagmarkt voor de eerste maal << in bet jaar 957 of 958 zou ingericht
geweest zijn >>. Reeds een vergelijking met de Annales van Meyerus
(1561) had hem dit voorbehoud ingegeven ( 2 ) .
Om flu de juiste << waarde » van Despars to doen uitkomen,
(1) B . H . Dochy . Roeselare als stad en marktplaats duizend jaar
oud . Overdruk uit Wekelijks Nieuws (van Poperinge) 23 maart
tot 11 mei 1957 . De auteur heeft zich reeds vroeger, in zijn Geschiedenis van Roeselare, door Despars laten misleiden .
(2) D . Denys . Het Roeselaarse Volksleven 84 (Roeselare 1955) . De vraag : Bestaat de Roeselaarse marks wel 1000 jaar ? werd
negatief beantwoord in Burgerwelzijn (van Brugge) van 9 aug . 1957 .
Het slot van dit artikel nemen we over op blz . 372 van onze bijdrage .
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kunnen we niet beter doen dan de teksten van de voorgangers van
Despars voor ogen to leggen.
De oudste kroniek die gewaagt van de goede regering van graaf
Boudewijn de Jonge is het latijnse Chronicon Comitum (Flandria
generosa) . Hier volgt, in vertaling, de tekst uit het Chronicon die
de bron van alle latere kroniekteksten geweest is .
Uit de Kroniek van d e Graven van V laanderen

• Deze Boudewijn (de Jonge) heeft veel goed gedaan aan Vlaenderen
door het oprichten van gebouwen en het inrichten van steden ; ook
wat de koopwaren betreft heeft hij de ruilhandel ingevoerd, het een
tegen het antler : omdat de mensen geen geldmunten hadden, zo ruilden
zij „dit voor dat", een huishaan tegen twee hennen, een schaap tegen
twee lammeren, een koe tegen twee kalveren, een kalf tegen twee
schapen . Hij liet de stall Bergen ommuren . >> ( 3 )

Van bet oprichten van markten is in de oudste tekst geen sprake .
Geen enkele stall words vernoemd tenzij Bergen (St .-Winoksbergen) .
Het Chronicon geef t geen datum op . Uit andere bronnen, o .m.
uit de kroniek van Drongen, heeft men kunnen afleiden das graaf
Arnulf I zijn zoon, Boudewijn III de Jonge, deed delen in bet
bestuur van bet graaf schap vanaf 958. Boudewijn overleed op
1 januari 962, een paar jaar v~6r zijn vader ( 4 ) .
De Vlaamse kronijken van de 15e eeuw hebben de oorspronkelijke latijnse tekst met veel vrijheid overgezet en uitgebreid . Naast
Bergen steden een hele rij steden op die hun vestingen en muren
tot Boudewijn III laten opklimmen . De Kronyk van Vlaenderen
(ell . Serrure-Blommaert) korrt tot de volgende lezing
• Dese Boudin dede veel dueghden ende proffijts den laude van
Vlaenderen ; hij ordineerde steden, ende die dede by bevesten, ende
bemuren, als Ypere, Berghen, Duunkerke, Brugborch, Cassel, Dixmude,
Roesselare, ende Cortrycke ende meer andere steden, ende by gaf hemlieden vryheden, ende omme Batmen in Vlaenderen niet veel gelt en
hadde, daeromme ordeneerde by de comanschepe to stave op permutatie,
Bats in barteren oft wisselen, Bat een dint om een andere . . . (volgt
de opsomming van de ruilhandel) > ( 5 )

Deze versie blijft nog op een punt trouw aan het latijnse model
zij spreekt van geen markten ; mercantias words juist vertaald als
comanschepe > (koophandel, koopwaren) waarbij Boudewijn de
ruilhandel oplegt.
Pen andere gelijktijdige versie uit de 15 e eeuw, de Cronike van
Jan van Dixmude (ell . Lambin), smokkelt de marktdagen binnen .
De tekst krijgt bet volgende uitzicht
• Dese Boudin dede vele profyts . . . to ordinerene steden ende die
to bevestene, ende to stellen maerkdagen, als Ypre, Berghen, Dunkeerke,
Bruchburch, Cassele, Dixmude, Roucelare, ende Curtrike ende andere
steden, ende hi gaf hemlieden vrieheden, item (volgt de opsomming
van de ruilhandel) . >> ( 6 )

(3)
(4)
(5)
(6)

Corpus Chronicorum (ell . J . J. De Smet) I 41 .
L. Vanderkindere, Formation territoriale I 292-293 .
Kronyk van Vlaenderen (ell . Serrure-Blommaert) I 17 .
Dits de Cronike (ell . J. J. Lambin) 9 .
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De Excellence Cronike van Vlaenderen (ed . 1531) heeft op haar
beurt de tekst uitgebreid en biedt de volgende lezing (f . 9v)
Deze Boudin . . . dede stichten Ypre, since Winnocx berghe, Dixmude, Borborch, Duunkercke, Ardenburch ende Roesselare . Hi ordonneirde die maerckedaghen to stellen, als Typre, to Brugghe, to Cassele,
to Borborch, to Vuerne, to Cortrijcke, to Roesselare, ende in meer
andere plaetsen, ende ordonneirde hemlieden ende gaf sommeghe vrijheden. Item (volgt de opsomming van de ruilhandel) .

Jacob de Meyere heeft de vorige kronieken met elkaar vergeleken
en levers in zijn latijnse Annales (ed . 1561) de volgende samenvatting : << Door Boudewijn werden leper, Veurne, Bergen, Broekburg, Diksmuide, Oudenburg, Rodenburg (Aardenburg), Roeselare
(Rosilaria) en talrijke andere plaatsen weer opgebouwd en hersteld ;
de handel werd uitgebreid ; Brugge, Kortrijk, Torhout en Cassel
kregen een weekmarkt (nundinas) en een vaste jaarmarkt (status
mercatus) » .
Meyerus, die de chronologie goed naging, heeft dit alles liefst
op het jaar 958 gesteld (7 ) . In samenhang met de vernieling door
de Noormannen spreekt hij van << herstelling » van steden en brengt
zijn geliefde Oudenburg op de lijst van de herbouwde steden .
Nu eerst komt Nicolaas Despars aan het worrd . Deze Brugse
magistraat schreef in de jaren 1562-1592 zijn bekende Cronijke die
een vrije vertaling en rhetoricale bewerking van de Annales van
Meyerus is . Despars formuleert het werk van Boudewijn III als
volgt en stelt het beslist onder het jaar 957 :
<< Hy dede Ipere, Veurne, Ste-Winnocx Bergee, Burburch, Dixmude,
Dunckercke, Ardenburch, Oudenburch ende Rousselare, met meer andere
steden ende passagien grootelicx vermeerderen ende verbeteren, ende
eeneghe ooc bevesten ende bemueren, ghevende, stellende ende verleenende hemlieden ele byzondere heelieden particuliere maretdaghen,
ordonnerende voort to Brugghe, to Cortrijcke, to Torhout ende to
Cassele, die vrye gheprevilegierde jaermarcten die zy noch hebben
elc int zijne . . . (volgt de opsomming van de ruilhandel) . » (~)
Uit de confrontatie van deze teksten ziet men << hoe het groeide
en welke waarde men mag hechten aan de stichting van de markten
(en jaarmarkten) van Vlaanderen die door Despars aan Boudewijn III words toegeschreven . Zo'n evolutie van niet tot jet is niet
uitzonderlijk in de geschiedschrijving, het is een normale ontwikkeling waarin bewust of onbewust misverstand, wensvolle en opzettelijke interpretatie en uitbreiding elkaar de hand geven . Ontdoet
men de tekst van Despars (nog weer herhaald door Marchantius
en Sanderus) van zijn letterkundige aanwas uit de 15e en 16 e eeuw,
dan blijft alleen de sobere lezing van het Chronicon Comitum das
over marktstichting zwijgt en geen andere plaatsnaam dan Bergen
vermeldt.
(7) Annales Flandriae f. 18v .
(8) Despars, Cronijcke van Vlaenderen (ed . J . De Jonghe) I
146-147.
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Meende Frans De Potter in zijn bekende Geschiedenis van Roeselare (1875) nog het « getuigenis > van Despars heel omzichtig
to moeten vermelden, in de uitgave van de Oude Wetten van de
stall Roeselare (1914) gaat de geleerde Brugse stadsarchivaris
L . Gilliodts - van Severen ( 9 ) lit getuigenis stilzwijgend voorbij
in zijn beschouwingen over de oorsprong van de Roeselaarse instellingen reps hij geen woord meer over Meyerus-Despars en hun
marks van 957. Voor de geschiedenis van Roeselare is de kroniektekst van Despars en zijn antecedenten van geen waarde .
Nu blijft, na daze afrekening, toch nog de vraag : wanneer is
de Roeselaarse marks dan ontstaan ? Het antwoord is : das weten
we niet juist, voor Roeselare evenmin als voor Brugge en andere
steden .
Wat hat ontstaan van Roeselare als woonplaats betreft, daarover
geven oude betrouwbare oorkonden zekere inlichtingen . In de akten
van de jaren 800, bevestigd in de volgende eeuw, words Roslar,
Roslare, Rollare nog steeds een villa genoemd (10 ) . En een villa was
een grote landbouwnederzetting. En in dezelfde akten spreekt men
niet uitsluitend en alleen van Roeselare, maar steeds van een aantal
villas > uit de streak, die samen in en adem met Roeselare vernoemd worden : Koekelare, Koolskamp, Ardooie, Ledegem of Hooglede (Ledda) e .a . Alles schijnt er op to wijzen das Roeselare, in
de tijd van hat zogezegde ontstaan, een gewoon vlekje was zoals
de omliggende plaatsen of dorpen.
In de jaren 1000 words hat altaar van de kerk van Roeselare
nog geschonken aan de pas gestichte, of alleszins nag jonge, abdij
van Zonnebeke . Dit schijnt weeral geen stedelijke trek to zijn . In
die jaren was hat veelal de gewoonte de altaren aan een bisschop,
een abdij of zelfs een wereldlijke hear to schenken . Doch lit gebeurde
dan reeds niet meer met de stedelijke kerken .
Pas in de jaren 1200 komen er enkele tekenen op wijzen das
Roeselare meer is dan een gewoon dorp in de rij van de andere
omliggende dorpen . Maar van 1200 tot 957 is hat nogal een
grote stag.
Mocht men dan de << Duizend Jaar Marks >> to Roeselare niet
vieren ? Waarom niet ? Hoe meer jubelmarkten, hoe meer yolk
to Roeselare (11 ) . En das was wel de bedoeling in bet nijverige en
handelsgerede << oolijk Roeselare >>. Het doer er dan weinig toe
of de viering steunt op echte historie of als een nieuwe bijdrage
tot de levende folklore moat begroet worden . De klank van de
<< duizend jaar >> verkondigt alleen de erkende faam das handelen-marks van alle eeuwen her de Roeselarenaar in 't bloed zit .
A. V.
(9) Coutume de la villa et commune de Roulers (ell . 1914) .
(10) D . Dent's . Toponymie van Roeselare 37 .
(11) In juli 1958 hebben de markthandelaars, geinspireerd door
Roeselare, de « duizend jaar » to Brugge, gevierd door hat houden
van een feestelijke marktdag .
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FEN VERNIEUWDE SINT-MAARTENSVIERING
TE ARDOOIE
't Was al enkele jaren das de Sint-Maartensviering der kinders
to Ardooie aan bet verwilderen was . Op 10 november, SinteMaartensavond, trokken ze wel rond, maar bet schooien om geld
lag er zo vingerdik op, das Sinte-Maartens van Tangs om meer
met een scheef oog werd verwacht . Ook en vooral de vermomming
was niet meer koddig of potsierlijk, maar verviel de laatste tijd
nogal straf in bet belachelijke en bet banale .
Dit jaar is bet heel veranderd ten goede en kreeg Sinte-Maartens,
als patroon van de parochie, opnieuw « bet deel >> waarop hij al
eeuwen Tang to Ardooie recht heeft . Aan bet gemeentebestuur,
vooral aan de burgemeester, dhr. M . Sercu, landelijk voorzitter
van bet kristelijk toneelverbond, is dit to danken .
Tegen valavond verzamelden de kinders van de dorpskom elk
in zijn school, verkleed « om ter schoonst > - en er waren schone
bij ! - met bun brandende lantaarntjes . Van de school naar de
marks, waar Sint-Maartens zelf werd afgehaald . En dan in stoet
door de voornaamste straten al zingend . De stoet kunnen wij beschrijven als volgt
Vooraan bet Sint-Ceciliamuziek, voor de omstandigheid verkleed
in ouderwetse blauwe kiel, met deuntjes uit den ouden tijd en
populaire stukken, ritme processiemarsch . Dan de kinders van de
gemeenteschool en de meisjesschool . Niet in lange rijen volgens
de schoolse manier, maar luchtig en tintelend van plezier door
mekaar stappend met bun lichtjes, al zingend bet gewone deuntje
Sinte-Maartens avond
De torre gaat mee naar Gent,
De boerkes bakken de wafels,
Ze zitten der zo geerne omtrent
Stokt vier, makt vier,
Sinte Maartens komt alhier
Al met zijn bloten aarmen,
Hij kroop al in een hoekske,
Hij kreeg daar een beuterkoekske,
Hij kroop al onder de zoldertrap,
Hij kreeg daar ne schop in zijn gat .
Buffs, buffs, buffs, is Sinte Maartens niet thuis
Neen, hij zit in 't achterhuis .

Dan de Chiro-jeugd met slaande trom en vlaggegezwaai. De twee
reuzen van bet gehucht de Kaaie volgden en bogen hoofs en stiff
naar de nieuwsgierige Ardooienaren, die bet spektakel met welgevallen stonden mee to leven Tangs de weg . Geheel vernieuwd
met bun versgevlochten wissen manden, konden de reuzen nu
weer tegen een duw, nadat ze jaren op een vergeten zolder hadden
gewacht op een vergeef se renaissance .
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Het laatste lichtend gedeelte waren de jongens van de broedersschool, die ook katoen gaven met hun liedje . Meesters en meesteressen stapten mee in de stoet, niet om er de orde in to houden,
maar om uitgewaaide kaarsen to ontsteken en overal een handje to
helpen in die honderden zingende en joelende snaken.
Daartussen reed Sint-Maarten zelf to paard, omringd door enkele
ruiters, leden van de BJB-ruitersclub, alle getooid in een statig wit
en rood, de kleuren der gemeente .
Getrokken door een klein paardje op een platte kar en vergezeld
van een stuk of vier j onge gasten, witte bakkers met witte bakkersmutsen op, kwamen de manden met de koeken. En juist daarachter
stapte de voltallige gemeenteraad om de stoet to sluiten .
Op de marks werd het Sint-Maartensvuur ontstoken en voerden
de drie scholen, broederlijk verenigd rond het grote vuur, in drie
grote kringen rond mekaar, een rondedans uit, terwijl het lustig
klonk van << Since Maartens avond, de torte gaat mee . . . >> . De
toren van Ardooie deed inderdaad mee . . . Zijn lichtende gestalte
verhief zich lijk een beetje langer en preutser om de serenade die
aan de parochiepatroon werd gebracht door de ganse gemeente,
groot en klein, die hier gruisdikke samengestroomd was . Het bekende
Ardooise vuurwerk was er ook bij met een paar fusees, een beetje
knettering en de schijn van rode en gekleurde vlammen.
De heren van de gemeenteraad deelden om to eindigen aan alle
kinders her << Sint-Maartensdeel > uit : een stuk speelgoed en een
koek . De koeken werden, door de zorgen van de Ardooise bakkersbond, voor de gelegenheid gebakken in de vorm van een wapenschild
met drie puntjes ingeduwd, zo ongeveer het wapen van Ardooie .
Het Since-Maartensfeest werd geldelijk gesteund door het gemeentebestuur en de omhaling bij de stoet bracht een schone stuiver op .
Voordien hadden alle huizen immers een strooibriefje gekregen
waarin de nieuwe viering aangekondigd en een beetje uitgelegd
werd .
De grote mensen, die nog talrijker dan de jongens opgekomen
waren, zijn nog meet dan de kleinen tevreden naar huffs gegaan,
en er worden reeds plannen gemaakt om das eerste optreden toekomende keer in verbeterde en geschaafde uitgave to herdoen, zodat
Since-Maartens in de hemel nog meet tevreden zal zijn dan de
eerste keer en verder zijn zegenende hand op zijn dierbaar Ardooie
zal laten rusten .
L . VAN ACKER.

't Ene is 't ene . . .
't Ene zijn stenen en 't ander is zand, zei de boer (= beide deugen
niet) . Gehoord to Kortrijk. Variante, met een enigszins gewijzigde
betekenis, van : « 't Ene is 't ene, en 't ander is 't ander >> . Elders
ook : « 't Ene is Stene en 't ander is Leffinge >> .
H, P.
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SLAPERS VAN VEURNE
Met deze benaming verschijnen de Veurenaars in de lijst van
De Properheden vanden steden van Vlaendren >>, een rederijkerswerk uit het begin van de 15e eeuw. Zij staan er in het gezelschap
van de « Heeren van Ghendt, Poerters van Brugghe, Kindre van
Ypere, Pastei heters van Corterike, Cupers vanden Damme, Vachtploters van Poperinghen, Pelsmakers van Menene, Mostaert heters
van ®stenden, Boter heters van Dixmude, Cabelliau heters vender
Nieuport . . . >> : al to zamen een reeks van niet minder den 58 benamingen. Eduard De Dene heeft in zijn Langhen Adieu van 1561
ook deze Properheden refreinwijze verwerkt, en het vers
Sleepers van Vuerne, hebt oock huwen toer,
rijmt dear met de stokregel
Adieu, eer ick reyse naer Adams moer . ( 1 )
De Veurenaars droegen deze naam met zin voor humor, zoals
blijkt uit bet optreden van bun St .-Jorisgilde op bet grote schietspel
to Gent, 20 en 21 mei 1497 . De Veurense kruisboogschutters
deden er hun « schoone incomste > met een wagen, een zot, trompetten en klaroenen ; zij waren gekleed in pears en zwart, met zwarte
hoeden ; hun drie schutterskoningen verschenen in een groep van
12 paarden. En zij droegen « elc . . . een oorcussen . . . een thooft als
slapers >> : zo vertelt de Excellence Cronike, near bet relaas van
een ooggetuige ( 2 ) . Hier volgt de berijmde beschrijving die door
De Raadt en Cornelissen werd voorbijgezien .
V eurne
Eenen wagen hebben die van Veurne gebrocht
Eenen sot trompetten ende claroenen met
Dabijten peersch ende swart ghewrocht
Swarte hoeden hadden si, flits myn vermet
Xij . peerden doen metten coninc drye
Elc hadde een oorcussen, hier wel up let
Aen thooft als slapers, twas een melodye .

Een moderne interpretatie ziet in « slapers > een bijnaam in
overeenstemming met bet karakter van de Veurenaars : doodbedaarde
mensen, die bun werk op bun zeven gemakken doen . En men
brengt ook de naam van een oude rederijkerskamer, de zorgheloose,
in verband met de bijnaam ( 3) . Zeer overtuigend is deze uitleg
niet. Men zou willen weten wet de Veurenaars van 1497 wisten
en meenden met bun oorkussens in die optocht van schuttersgilden
to Gent . Zij waren de enigen die iets uitbeeldden in verband met
een « properhede > van hun stad.
A. V .
(1) Cornelissen, Volkshumor I, p . XIII-XVII ; II 199-200 .
(2) Excellence Cronike van Vlaenderen (ed . 1531), f . 290 .
(3) Cornelissen II 199. - De Raadt, Sobriquets 345.
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MENGELVlAREN

EEN ONBEKEND ZIELGEDICHTJE VAN GEZELLE
Mijn vader zaliger heb ik meer dan eens horen vertellen dat hij,
samen met Guido Gezelle, in de koets heel t gezeten bij de begrafenis
to Brugge van zijn zuster, Emma De Metsenaere .
Emma De Metsenaere, dochter van Leopold en Eugenic De Volder,
was geboren to Adegem op 20 november 1873 . Zij werd lekezuster
in het Engels Klooster to Brugge en is aldaar in haar 26e jaar
overleden op 25 juli 1899 . Gezelle was alsdan geestelijk bestuurder
van het Engels klooster en stond zelf in de laatste maanden van
zijn leven .
Het berijmde doodzantje van zuster Eugenic - zo was haar
kloosternaam - werd vermoedelijk opgesteld door Gezelle en is
tot dusver bij de Gezellekenners onbekend gebleven . Het moet ook
een van de aherlaatste zielgedichtjes van de Meester zijn .
Vroeger jaren heb ik eens gehoord dat Gezelle bet gedichtje voor
tante Emma's doodzantje opgesteld had . Maar de than nog levende
zusters van mijn vader kunnen dit niet bevestigen . Mogelijk was
bet mijn vader zelf die bet me indertijd heeft verteld .
Hier volgen de twee strofen van dit doodzantje . Stijl en trant
wijzen m .i. duidelijk op de hand van Guido Gezelle .
Ter zaliger gedachtenis van

Zuster Eugenic
25 juli 1899
Zij was, van jongs of can,
gedurig ondergeven
can 't geen de wil van God
had in haar hert geschreven .
Zij leed, in korten tijd,
een lange levensbaan
en al hetgeen zij deed
om God was wel gedaan .

Haar sterven was een beeld
van zaligheid en vrede ;
zij droeg de lief de van
al die ze kenden merle .
Verheugt u, die haar hebt
zoo wel bemind : zij is,
daar zij, in God, geniet
des Hemels lavenis .

Het zantje werd gedrukt to Adegem bij De Smidt - van Rie.
Werd bet door de familie zelf bezorgd ? Dan zou Gezelle zelf
misschien geen proef bebben gelezen . En vandaar in de 1 e stroof,
regel 5, de zetfout zij voor Zij (in de medegedeelde tekst verbeterd) .
Het enige exemplaar van bet zantje dat in de familie is overgebleven en me toevallig in de hand kwam, heb ik van mijn tante,

Mevrouw Maria Declerck - De Metsenaere, Balgerhoeke, gekregen
om can bet Gezelle-Museum to Brugge to schenken, waar bet nu
berust .
11 . DR METSENAERE. Denderleeuw .

377

PELDER VOOR DE

JONKHEID

Op de vragen in Biekorf, hiervoor blz. 256, betreffende de
maagdenpelder, bet wit- en blauwe baarkleed, kan ik niet rechtstreeks
antwoorden . Alleen ter vergelijking deel ik u bet volgende mede ;
ik las bet in een brief van 1680 uit de kring van Madame de
Sevigne, geschreven uit Madrid door Mad . de Villars, echtgenote
van de France Ambassadeur in Spanje, en gericht aan Mad . de
Coulanges (gedrukt in een Parijse « Collection de Lettres » uit
de jaren 1700) .
Mad . de Villars beschrijft de uitvaart van een jong meisje, Juana
de Portugal, dat aan de persoon van de Spaanse koningin gehecht
was en in zijn veertiende jaar kwam to sterven . De jonge dode
werd opgebaard in de kapel, in een kiss die overdekt was met een
fluwelen kleed « couleur de f eu, avec un grand galon d'or >> . Het
meisje lag in de kiss, gehuld in een kloosterkleed dat samengesteld
was uit wit en blauw . . Dit laatste brengt bet vergelijkingspunt
met de wit-en-blauwe pelder van de jonkheid . De kenners zullen
uitmaken of er een verband moet gezien worden tussen bet gebruik
van wit-en-blauw bij begrafenis in Spanje en in Vlaanderen.
C . B.
MAGISTRATEN VAN HET BRUGSE VRIJE

Hun portretten in bet Gerechtshof
De acht portretten, thans bezit van de Provincie West-Vlaanderen,
stellen de volgende magistrates voor
l. Nikolaas Rommel (1 2 maart 1728) ;
2 . Theodorus Pierloot (

19 december 1730) ;

3. Jacob Gilles Accaert ( ~' 15 maart 1741) ;
4. Jacob Wynckelman (1671-14 aug. 1754) ;
5. Jacob de Vooght (1699-1773 ?) ;
6 . Carolus de Gheldere (1706-1787) ;
7 . Leopold de Tollenaere (t 1 juli 1760) ;
8. Joseph Adriaan Le Bailly (1692.1775) .

Deze portretten werden onlangs gerestaureerd, en nu voor bet
eerst geidentificeerd en beschreven door G. GYSELEN : van vijf
schilderijen kon de schilder achterhaald worden o .m . Matthias de
Visch (nrs . 3 en 4), Suvee (nrs . 5, 6 en 8) .
De auteur behandelt in dezelfde studie ties andere werken van
uiteenlopende aard, eveneens uit bet patrimonium van bet Vrije
afkomstig, en nu bezit van de Provincie . Historisch interessant is
bier vooral nr . 17 : de terechtstelling van Joseph Mesure in 1767,
een werk van Jan Garemijn .
Deze waardevolle, methodisch uitgewerkte beschrijving is met
keurige buitentekstplaten geillustreerd .
G . GYSELEN . Schilderijen in bet Gerechtshof to Brugge . Brugge,
De Tempel, 1958 . In-8, 38 blz . (Tekst en illustratie verschenen eveneens
in de « Handelingen van bet Genootschap voor Geschiedenis, dl . XCV,
blz. 25-58 .)
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OMMEGANGSREUZEN

Door R . MEURANT werd een overzichtelijke en uitstekend
gedocumenteerde studie over onze ommegangsreuzen gepubliceerd
in een verzorgde en rijk geillustreerde brochure (Les Giants de
Cortege en Belgique ; overdruk uit Le Folklore Brabancon n° 138,
juni 1958) . De aandacht gaat vooral naar de moderne ontwikkeling
(seders het einde van de vorige eeuw) van onze reuzen-folklore .
De auteur bewijst daarin een man van kennis en goede smack to
zijn, en niet alleen de geschiedenis dock ook de praktische problemen
to beheersen, die met het welzijn en de toekomst van de reus in
ons volksleven verbonden zijn . Een nederlandse vertaling en bewerking van deze brochure zou zeer welkom zijn .
BEDEVAARTVAANTJES IN OOST-VLAANDEREN

Het monumentale werk van R . VANDER LINDEN kunnen we can
de liefhebbers van folklore zeer aanbevelen . Een royaal geschenk
voor Kerstmis en Nieuwj car om naast de voorgangers, E . Van Heurck
en M. Van Coppenolle, een plaats to geven . Het werk heef t een
goede pers en verdient das dubbel-en-drie . Niet alleen de vaantjes
worden daarin uitvoerig behandeld, dock ook de legenden, de ikonografie en de volksgebruiken van al de kerken en kapellen die een
bedevaartvaantje hebben of ooit hebben gehad . En das zijn er voor
Oost-Vlaanderen niet minder dan 133 . Het boek is een goudmijn
voor de folklorist en verzamelaar, vooral ook door de overvloed van
illustratie. Waardevol is de inleiding over de algemene ontwikkeling
van het vaantje, hoewel hier de economisch-commerciele factor niet
tot zijn recht komt . Een goed register besluit dit werk, een echt
album, in zeer verzorgde uitvoering .
R. VANDER LINDEN . Bedeva-artvaantjes in Oost-Vlaanderen . Eigen
Beheer, Zottegem . In-4, XXXII-366 blz . Met meer dan 300 cliches.
Prijs : 450 F (Te bestellen bij de auteur : Godveerdegemstraat, 15,
Zottegem. )
PAVIEWERCK

Deze benaming van lijnwaad en linnenwerk, voorkomend in een
Brugse inventaris van 1632, waarover de vraag in Biekorf (hiervoor
blz . 320), staat zeker in verband met de stad Pavia in Italie .
Getuige de inventaris van de grins v~n Oranje uit het jaar 1618,
waarin de volgende post voorkomt
<< Item quatre douzaines et une serviette communes, ouvraiges
de Pavie » ( Gay, Glossaire archeologique II 214) .
Er was f ijn en grof paviewerck, dock paviewerck blijkt in
't algemeen een gewone kwaliteit van linnen geweest to zijn . Ik kan
dit echter technisch niet nader toelichten .
Nu kom ik nog zelf met een vraag . Hoe moet men hier die
<< quatre douzaines et une » servetten verstaan ? Ik meen das het
hier gaat om viermaal dertien servetten . In de Kortrijkse linnenhandel, alleszins gedurende de l8e eeuw, bestond een << service
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tafellinnen steeds uit 13 servetten en een ammelaken . De tekst uit
1618 schijnt mij to bewijzen dat een << dozijn > servetten dan reeds
dertien stuks telde . Wanneer is dit dozijn van dertien in de linnenhandel verloren gegaan ?
E, N .
ALS EEN MEISJE SCHUIFELT

De in Biekorf ; hiervoor biz . 320, aangehaalde spreuk : << Als een
meisje schuifelt, Onze Lieve Vrouwe schreemt > of << weent Onze
Lieve Vrouw >>, is over gaps bet Vlaamse land gekend . Ik hoorde
ze menigmaal to Gent, to Aalst, to St .-Niklaas, to Antwerpen .
Ook de Walen kennen ze . Zo zegt men o .a . to Geldenaken
'one feye chefelle (s~huifelt), elle fait braire la Sainte
<< Quand
Vierge >> . Tot een meisje dat fluit zegt men ook wel : << Zwijg,
uw baard zal schieten >>, d .i. ge zult een jongeling worden .
Een meisje, een vrouw mag immers niet fluiten, dit is haar niet
eigen, is onnatuurlijk . Alleen aan het mannelijk geslacht is dit
geoorloofd .
Daarmee verwant is ook bet berijmde Limburgs gezegde
Kraaiende hennen,
Fluitende vrouwlui,
Brullende kui (koeien ),
Bedorven huislui .
('t Daghet in den Oosten, XI)

en bet Antwerpse
Brullende koei,
Fluitende meiskes,
En kraaiende hinnen,
Zijn drij zottinnen .
(Ons Volksleven, III, 31)

Het is immers de stier die bruit en de haan die kraait, bet
tegenovergestelde strijdt tegen de natuur . Vandaar dat men in
sommige streken gelooft dat kraaiende hennen een ongeluk voorspellen en men haar dus de nek dient om to draaien . Meer daarover
is to vinden in << Spreekwoorden en Zegswijzen over de Vrouwen,
de Liefde en bet Huwelijk >, door Alf . De Cock, Gent, 1911, biz . 32
en 103-104 .
F . VAN Es .
KLOKGIETERS DANEEL EN MICHIEL DE LEENKNECHT

Biekorf hiervoor biz . 288 en 303
De triomfklok van Damme draagt het latijnse randschrift
<< anno . dni . m . ccc . xcviii, tres . f ratres . michi . f ecerunt. harlebeke >> .
De stadsrekeningen van 1397-98 f . 41v . vermelden echter : << Item
in ougst betaelt Daneel den leenknecht ende Michiele zinen broeder,
clocghieters, van den huerclocke to verghietene . . . >> .
Volgens Weale weegt deze klok 2064 pond . En de kerk van
Jersie in Denemarken zou nog vier klokken bezitten die in de jaren
1374, 1389, 1406 en 1412 door de gebroeders Daniel en Michiel
de Leenknecht gegoten werden .
A . DE BRUYCKER .
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ALLER EN FLANDRE SANS COUTEAU

De mededeling over deze f ranse spreuk in Biekorf 1957, blz . 242
(als antwoord op de vraag van blz . 192) wijst, meen ik, de weg
naar de juiste betekenis : couteau is hier niet een tafelmes, dock
wel een mes << als wapen > waarmede de vreemdeling zijn man zal
stann ; << in Vlaanderen >>, zegt R. B. : ik zou eerder verstaan << op
weg naar Vlaanderen >> .
De uitdrukking alley en Flandre sans cousteau words in 1578
door Henri Estienne een << ancien proverbe > genoemd en zal
zeker teruggaan tot de 15 e eeuw en vroeger misschien . Het fr .
cousteau had alsdan ook de betekenis korte degen, dagge (dolk),
en het is zeker zo'n wapen, en niet een mes, das in de spreuk
genoemd words . De wegen van Parijs naar Vlaanderen lagen seders
Karel de Stoute in een gebied das veelal onveilig was, afgelopen
door krijgsbenden gedurende de eindeloze conflicten tussen Frankrijk en de Bourgondische, weldra Spaanse, Nederlanden . De Fransman die zich naar Vlaanderen begaf had zijn dagge of ponjaard
niet nodig om in de Vlaamse steden to vertoeven, daar was immers
de wapendracht binnen de muren overal streng geregeld . Het platteland was echter een gevaarlijke zone : bet was onvoorzichtig, zo
getuigt bet spreekwoord, naar Vlaanderen to reizen zonder mes
of ponjaard.
E. N.
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN TE BRUGGE

Het archief van deze instelling berust op bet Stadsarchief en
heeft nu een nauwkeurige inventaris gekregen door de zorgen van
A . SCHOUTEET, wn. stadsarchivaris. De inleiding op de inventaris
geef t een bondig overzicht van de stichting en de lotgevallen van
de Academie tot in 1892 : datum waarop de stedelijk geworden
Koninklijke Academie haar documenten aan de stad heeft overgemaakt . Met een goede bibliograf ie .
A . SCHOUTEET . Inventaris van het archief van de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten to Brugge (1717-1892) . Uitgave van het
Gemeentebestuur, Brugge, 1958 . 52 blz. Prijs : 25 F .

OPGRAVING IN DE ST .-GODELIEVEABDIJ TE GISTEL

De verbouwingswerken die de kerk van de Gistelse St .-Godelieveabdij uitbreiden en in een modern kleedje steken, wapen voor de
Dienst voor Opgravingen een welkome gelegenheid om in de ondergrond een onderzoek in to stellen .
Van de verschillende abdijkerken kon bet grondplan terug samengesteld worden . Het romaans bedehuis uit de XIIe eeuw was een
driebeukige kruiskerk met een vlakgesloten koor ; bet bouwmateriaal
was veldsteen . In de XIIIe eeuw kwam een nieuw, nu driezijdig,
koor tot stand ; later werd de benedenkerk verlengd en omvormd tot
een beak, waarbij de nog bestaande toren aansloot . Nadien bouwde

Bijblad Biekorf 1958, 11

De kerk van Snellegem 'in 186t .

CIith

L)ieni your Opgt avirigen Biussel

In to Ijeti blz. 381
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men drie zware bakstenen pijlers in het midden van de beuk, zodat
er een tweebeukig schip van vier traveeen ontstond . Na de Geuzentijd sloot een muur de rune van bet koor van bet kerkschip of .
Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om de heuvel
van bet Kraaienkapelletje to onderzoeken . Er kwamen geen sporen
van houten of stenen gebouwen aan bet licht, maar uit drie sleuven
kon uitgemaakt worden das de heuvel oorspronkelijk veel kleiner
geweest is. In de aangevulde grond werden talrijke Vroeg-Middeleeuwse en Middeleeuwse scherven gevonden .
L
. D.
BESELAARSE MENGELINGEN

Op bet uitstekende eerste deel over Beselare in de eerste wereldoorlog (zie Biekorf 1957, 375) laat J . MASS met vlijtige hand en
in eigen beheer een tweede deel volgen, das een « reeks » Beselaarse
gedenkboeken aankondigt. Weerom een stuk parochiegeschiedenisen beschrijving das uitmunt door de ernstige documentatie en de
belangstelling voor het volksleven . In dit deel worden behandeld
de windmolens en de brouwerijen (die allebei een belangrijk stuk
familiegeschiedenis zijn) ; de herbergen ; en ten slotte de overleveringen over Beselare-Toveresseprochie en andere plaatselijke sagen .
Aan onze lezers zeer aanbevolen . (Verkrijgbaar door overschrijving
van 60 F op P . C . 4906 .26 van 0 . Maes, Dorp 9, Beselare.)
KERKGEBOUWEN OOSTKERKE EN SNELLEGEM

Aan de geschiedenis van de kerk van Oostkerke had LUC
DEVLIEGHER reeds in 1953 en 1954 een studie gewijd (zie Biekorf
1954, 111) . In 1956-57 ging dan zijn lang gekoesterde wens in
vervulling : door methodische opgraving kon hij de geschiedenis
van bet gebouw onder de grond lezen . De resultaten van dit vakkundig onderzoek worden samengevat in een overvloedig geillustreerde mededeling (Oudheidkundig onderzoek van de St .-Kwintenskerk to Oostkerke-bij-Brugge in Bul . Kon . Corn . Monumenten en
Landschappen VIII, 1957) . Als inleiding words een korte schets
van het ontstaan van Oostkerke medegegeven .
Fen andere opgraving gold de bewaardgebleven gedeelten van
de romaanse kerk van Snellegem . Deze bevinden zich op de noordkant van de moderne neogotische kerk . Funderingen, o.m . van koor
en noordmuur, konden worden bereikt en onderzocht ; zij komen
voor als onderdelen van een kerk met driebeukig schip en vlakgesloten koor : de oudste weergevonden kerk van das alleroudste
Snellegem van bet Vlaamse Noorden . Uit de geillustreerde beschrijving van LUC DEVLIEGHER (Oudheidkundig onderzoek in de
St .-Elooiskerk to Snellegem, nr . 37 van Archeologia Belgica [overdruk uit Handelingen Soc . d'Emulation 1957] met belangrijk
uitslaande opgravingsplan) words in dit nummer van Biekorf een
zicht van de oude kerk uit 1864 als buitentekstplaat medegedeeld .
A. V.
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DE OMMEGANG VAN LISSEWEGE

De ommegang gaat uit in mei (eerste en Iaatste zondag) en in
juli (kermisdinsdag) : in deze laatste uitgang words bet mirakelbeeld van O .-L .-Vrouw uit de parochiekerk meegedragen . De ommegang is meer dan vier km lang en loops voorbij de kapel van
Ter Doest waar << statie >> gehouden words .
De lotgevallen van deze oude Lisseweegse volksdevotie, van
ommegang, beeld en kapel, words in een keurige, goed geillustreerde
brochure beschreven door LUCIEN DENDOOVEN, die daarmee de
reeks van zijn gunstig bekende uitgaven over de abdij Ter Doest
en de Dorpen in de Brugse Vlakte voortzet . Aan onze lezers zeer
a anbevolen .
- L . DENDOOVEN . De ornamegang van Lissewege . Uitgave « Ter
Doest >>, Lissewege . In-8, 32 blz. Prijs 20 F (Te verkrijgen door overschrijving of storting op P . C. 5115 .17 van J . Dendooven, Lissewege.)
NOG DE ST .-AMANDSRINGEN

Het mysterie van de zgn . St.-Amandsringen (zie Biekorf 1956, 58)
is opgelost . Het gaat bier niet om Kerkhove in West-Vlaanderen,
dock om bet gehucht Kerkhoven in Limburg, een parochie waar
trouwens ook St.-Amand words vereerd . Er is dus verschil in
spelling. J . Frere, wiens << Limburgsche Volkskunde > (II, 177-78)
ons bij de opheldering hielp, vermeldt dit zonderling gebruik om
zich op bedevaartoorden door ringen to wringen, ook nog in andere
plaatsen in Limburg, nl . Stokrooie en Wijshagen .
W. G.
MASTKLIMMING OP EEN SCHIP

Gent 1497
OP bet grote schietspel to Gent wisten de kruisboogschutters van
Maastricht zich to onderscheiden door bet << tooghen van vele
genouchten >> . Een van deze vermakelijkheden was een snort mastklimming op een schip . Hier volgt de korte beschrijving uit Excellence Cronike van Vlaenderen (ed . 1531) f . 291v, tot aanvulling
van vorige mededelingen over mastklimming (Biekorf 1958, 187) .
<< Ende sonderlinge so rechten si [de St .-Jorisgilde van Maastricht]
eenen mast in een schip liggende in dye schelde, ende up dien mast
was ghetemmert een casteel ende si daden een gebot doen, so wie
das casteel beclemmen ende ghewinnen conste by soude daermede
winnen hondert gouden guldenen ; huyten welcken datter vele f raeye
ghesellen van schippers ende andere naer clommen, maer also saen
als si die hant vast hadden aen tcasteel om das to beclemmene, so
wont das casteel so seere draeyende, das si miss dien gheworpen
worden in die schelde, ende swommen huyte ten besten das si
consten . So das tvoorseyde casteel van nyemant ghewonnen en was,
meer dan van haerlieder sot die si merle brochten om haerlieder
ghenouchte. >> - 21 mei 1497 .
V
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VONDELING TE IZEGEM . 1742

Het Resolutie-boek van Izegem over de jaren 1696-1795 bevat
een act van 30 december 1742, waarbij volgens wettige normen
Joannes Gryspeert een vondeling aanneemt en zich tot onderhoud
en opvoeding verplicht. Het wichtje wend gedoopt onder de naam
van Prisca Domitilla Onderlinden en de aanleiding tot het kiezen
van deze vondelingnaam vinden wij aldus beschreven
Op den seventienste juny lestleden binnen de prochie van
Izeghem, Tangs de Rousselaerstraete, onder eene Linde, staende ten
voornomde straete 't eynde de dreve, gaende met d'hofstee, competerende aen Sr . Judocus Vandeputte, to vondelynghe is geleyt
gheweest een cleen kint, wesende een meysken, 't gonne ten selven
daghe binnen dese prochie kercke ghedoopt ende kersten gedaen is
geworden, ende wanof peter is geweest Franc Joseph Ballot ende
meter we Mairy Delcoi, huysvrouwe van Jacques Van de Walle,
die 't selve genaemt hebben Prisca Domitilla Onderlinden » .
P. D.
ONZE WINDMOLENS IN 1'958

Op dinsdag 25 febr . 1958 werd to Brugge, wijk Ter Panne, tijdens
een sneeuwstorm, het kruis afgeslagen van de stenen molen (DhondtGaillaert), zonder echter de kuip of kap to schenden .
Deze molen, oudtijds grondgebied Brugge, later Koolkerke en
weer Brugge, verloor zeer veel van zijn klientele toen, een 50 jaar
geleden, de binnenhaven voor de scheepvaart werd opengesteld .
De molen werd gaps vernieuwd in 1892 door de echtgenoten GaillaertDevielder. Voor deze datum stond de molen op cijnsgrond en was
reeds zeer Tang eigendom van de familie Devielder . Hij was buiten
gebruik seders de laatste oorlog ; men vond geen pachter meer die
de molen wilde huren .
Enkele nog werkende windmolens werden gerangschikt : de stenen
molen van Pollinkhove, de houten molen van Bikschote en de Knokmolen van Ruiselede .
C. DEVYT .

RIDDERORDE VAN HET GULDEN VLIES

Jaarlijkse herdenking van de stichting to Brugge
Burgemeester en Schepenen van de stall Brugge hebben beslist
das voortaan jaarlijks op 29 november de beiaard zal bespeeld
worden to zeven uur 's avonds . Daardoor words weer aangeknoopt
aan een oude traditie om de stichting van het Gulden Vlies to
herdenken op St.-Andriesavond : de H . Andreas was immers patroon
van de Orde .
Over dit oud gebruik to Brugge, das stand hield tot aan de France
tijd, zie Biekorf 1958, 312 .
D . S.
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VRAAGWINKEL
Gebed om wrakgoederen
De Franse rechtsgeleerde R . J . Valin (f 1765), geboren in de havenstad La Rochelle, heeft verscheidene werken geschreven over zeerecht,
o .m . een Commentaire op het zeerecht van zijn stall en een Traite des
prises . In een van zijn werken, zo las ik eens vroeger (de bron was
niet nader opgegeven), vertelt hij dat bewoners van de Noordzeekust
bij onweer openbare gebeden deden om schipbreuken op hun kust to
bekomen : al het aangespoelde was dan immers hun buit . Ik zou
gaarne de oorspronkelijke tekst vinden om to weten of Valin de
Noordzeekust niet nader bepaalt . En namelijk : of ook onze Vlaamse
kust daarin meegerekend wordt . Heef t iemand elders ooit gehoord of
gelezen van zo'n gebruik op onze kust ?
M . T.

Familie Vlaming
In verband met de uit Ruddervoorde afkomstige, thans niet meer
bestaande familie Vlaming kom ik met de vraag of iemand mij inlichtingen kan mededelen over de nakomelingen van de volgende families
Moentack Carolus, gehuwd to Ruddervoorde 16 juni 1772 met Joanna
Gerardina Vlaming .
Lauwers Augustinus Josephus, gehuwd to Ruddervoorde 22 september 1831 met Monica Vlaming.
Deze familie Lauwers woonde to Loppem . Augustinus was geboren
to Loppem als zoon van Michael Lauwers (overleden to Loppem
22 September 1826) en van Maria Anna Bouuaert .
Met dank voor elke mededeling.
VREDERECHTER LUC VERMEULEN.

Mechelen .

Societeyt van St .-Dorothea to Kortrijk . 1828
Wanneer werd deze maatschappij - een societeit van Flora - to
Kortrijk gesticht ? Zij hield haar eerste bloemententoonstelling op
10 februari 1828, maar moet dan reeds enige tijd werkzaam geweest
zijn . Minister van den Peereboom, die een groot verzamelaar van
munten en penningen was, bezat een zilveren medaille met opschrif t
Societeyt van St .-Dorothea > ; het stuk droeg geen datum . Ik vind
ook nergens wanneer deze vereniging opgehouden heef t to bestaan .
C. B.

De zeven bergen van West-Vlaanderen
Brugge heeft - zoals Leuven en Bergen -- zeven wonderen, zo
lees ik in Biekorf (hiervoor blz . 214-215), en Mej . L . Verriest stelt
daarbij de vraag naar de « zeven bergen >> van West-Vlaanderen .
Bestaat er een traditie daarover ? en welke zeven bergen worden
daarin vernoemd ?
G. W.

Redactie en Beheer : A . VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge
Abonnementsprijs : 100 F .
Postrekening : 2335 .37
Drukkerij G. BARBIAUx, Minderbroedersstraat, 20, Brugge
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PASTOOR LEROY
EEN ONTMOETING OP HET BIBLIOGRAFISCH FRONT
OF DE PUZZLE VAN
ZEISELS EN VERTELLINGEN
Acht oogst 1958 was bet honderd jaar geleden das Jules
Leroy to Haringe werd geboren . Met zijn biografie is eenieder
bekend : leraar aan bet St.-Lodewijkscollege to Brugge
(1885-89), onderpastoor to Staden (1889-1910), pastoor to
Wulpen in Veurne-Ambacht (1910-33), overleden als rustend

priester to Veurne op 15 november 1939 . De levensschets
van een honkvaste priester . Hij leefde voor zijn parochianen,
deelde met hen lief en leed, ging met een kwinkslag door
het leven en was overal to lande bekend als een ingoede
en plezante pastoor.
J ules Leroy is geen « vergeten schrijver >> : de vele drukken
van zijn werk tijdens en na zijn leven wijzen op onaf gebroken
belangstelling. F. R . Boschvogel, een niet minder bekend
Westvlaams verteller, bezorgde Leroy's levensschets en bloemlezing in « Westvlaamsche Boogaard >> en vergeleek hem
later in bet tijdschrift « West-Vlaanderen >> met de vertellersschrijvers uit het Westland Vanhee en Mervillie . Uitgever
Lannoo to Tielt wacht op de verkoopcijf ers van de omgewerkte Bakelandt van Victor Huys (1958 - 56s t e duizendtal)
om opnieuw de uitverkochte werken van J . Leroy op de marks
to brengen .

Leroy's werk wend van eerstaf graag gelezen en dikwijls
opnieuw gedrukt. Omdat Boschvogel liever niet met data
en oplagen goochelde in de « Boogaard >> - uitgave - al die
dingen waren daar helemaal niet op hun plaats - mocht
bij Leroy's geboorte-eeuwf eest een speurtocht ondernomen
worden op dit zogenaamd saaie front . En welk een front . . .
Kapotgelezen volksboeken gaan in het vuur, dat weten alle
folkloristen en verzamelaars, en Leroy's volksboeken blijken
dezelfde weg to hebben gevolgd .
Dank zij de verzameling van Prof . Egied Strubbe, Hoof dman van de Bond van de Westvlaamse Folkloristen, kon
grosso modo de levensloop van Leroy's oplagen en drukken
warden genoteerd . Er bleef flu nog een en ander onbereikbaar,
behulpzame Biekorvers zullen wel hun vinger opsteken en
ter hulp komen.
Vooraf een bibliografisch woord over de << romans » van
Leroy . Karel de Blauwer beleefde een eerste uitgave in 1899
bij Callewaert to leper, drukker van 't Davidsfonds en ook
de drukker die ongeveer al het eerste werk van Leroy zal
uitgeven . De zesde geillustreerde druk verscheen in 1944 bij
uitgever Lannoo to Tielt, die na de eerste wereldoorlog alle
reeksen van Leroy in zijn boekenfonds heeft opgenomen (a) .
Pieter de Pensej ager beleefde andere lotgevallen . Als novelle
verscheen dit werkje eerst in de eerste uitgave van << Zeisels
en Vertellingen » in 1893 . We konden geen exemplaar ontdekken van de eerste druk van dit werk afzonderlijk . De
zesde uitgave kwam to Tielt van de pers in 1945 .
Even hopeloos was het zoeken naar de eerste druk van
De gebroeders Valentyn en Wolffried » . De tweede uitgave
verscheen to Tielt in 1928 . In de zevende omgewerkte uitgave
van de Zeisels zal dit werk als deel 8 afzonderlijk worden
opgenomen .
Leroy's belangrijkste werk blijft << Zeisels en Vertellingen >> .
Aantrekkelijk voor bibliofiel en bibliograaf, gezien de reeksen
een bewogen levensloop hebben doorgemaakt . Van vijf deeltjes
in de oorspronkelijke Ieperse uitgave groeiden de Zeisels aan
tot acht (zelfs negen) welverluchte deeltjes, waarvan de
zevende omgewerkte druk to Tielt anno 1948 van de pers
kwam . De levensloop van de vertellingen zelf hebben we
samengevat in een overzichtelijke tafel . Daar krijgen we dan
(1) We danken ook graag de Heer J . Lannoo en zijn bedrijfsleider die ons alle mogelijke mlichtingen hebben bezorgd over hun
Leroy-edities,
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ook voor het eerst een boeiend panorama van de meest
gelezen vertellingen gedurende de laatste halve eeuw in WestVlaanderen,
Ten dale verschenen Leroy's vertellingen vooraf in een
paar tij dschriften . De eerste medewerking is voor << Rond den
Heerd >> onder de vorm van een brief . Het is merkwaardig
hoe de dertigj arige Leroy zich in 1888 op nederige en toch
humoristische toon verontschuldigt over de waarde van zijn
inzending . Tot dan toe heeft Leroy gezwegen om to luisteren
naar << al die verstandige en wijsgeleerde mannen, die met
zoo vale gemak en welsprekendheid weten to redekavelen over
alle kunsten en vakken >> . Maar nu heeft hij zijn << onbeschaamd
en stout aangezichte aangetrokken >> om een variante made to
delen van een vertelsel dat hij in hat Limburgse tij dschrif t
<< 't Daghet in den Oosten > heeft aangetrof f en . Hij voegt
er voorzichtig bij : << Is hat to onnoozel of de moeite niet
weerd, tot daar, zei Mote, en hij bolde halfwege, gij en moot
hat maar in uw mantle smijten, en wij zijn vrienden als
vooren >> Zijn eerste vertelsel zal later de titel dragen << Van
de geleerde Mij nheer Hosperatus > ( 2 ) .
Dit begin is wetenschappelijk werk . Het opnemen en uitgeven van varianten bevordert hat sterkst de studie van hat
volksvertelsel . Leroy's verdere medewerking aan Rond den
Heerd wordt hier verder in de overzichtelijke tafel volledig
opgenomen . Toen dit tijdschrift aan hat kwijnen ging en
nog slechts sporadisch verscheen, bleef Leroy's Ridder matter
Zwane onafgewerkt . De auteur had intussen voor de jeugdige
ploeg van Biekorf geopteerd . . . Daar kwam hij ook maar
rechtstreeks in hat vaarwater van meester Guido Gazelle .
Heel wat vertelsels zullen van 1890 tot 1901 in Biekorf de
vuurdoop ontvangen .
Vanaf 1902 tot 1924 vindt men in Biekorf geen sporen van
Leroy's bedrijvigheid. Het is wel opvallend dat van de grote
reeks vertellingen van hat vijfde en laatste deal der Zeisels
in 1903 to leper verschenen, slechts een zeisel vooraf in
Biekorf ward opgenomen . Nu weten we dat er vroeger reeds
moeilijkheden warm gerezen nopens de bronnen van Leroy's
zeisels : volksmond of schrijversschepping ? Het is dus zeer
waarschijnlijk dat, in 1902, ernstige kritiek van laden van hat
Berek en van geschoolde medewerkers van Biekorf Leroy heeft
(2) Zie Rond den Heerd XXIII, 1888, blz . 204 . - In to enstelling
met de bewaring van Boschvogel (blz . 17) was hat aisdan niet
Gazelle die hat tijdschrift leidde, maar we! Adolf Duclos . Boschvogel (blz . 18) verwekt ook de indruk dat de brief en de opname
van Scharmenteka de eerste medewerking zou zijn van Leroy
aan RdH . De uitgave van Hosperatus ligt reeds een jaar vroeger .
Duclos heeft door hat opnemen en drukken van die eerste bijdrage
de jonge medewerker ten zeerste aangemoedigd .
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ontstemd, zodat hij zijn medewerking totaal heeft gestaakt .
Men mag vermoeden dat Lodewijk De Wolf, pas to Leuven
afgestudeerd, met jeugdige overmoed Leroy's bewerkingen
heeft of gekeurd . Er verliepen nog een viertal j aren na het
wederom verschijnen van het tijdschrift, tij dens de wereldoorlog lamgelegd, vooraleer een verzoening tot stand kwam ( 3 ) .
In 1924, decembernummer, is Leroy weer present . Maar
zijn eerste vertelling krijgt van de geleerde hoofdopsteller
Lodewijk De Wolf een zeer merkwaardige voetnota ale toemaatje of ale . . . verontschuldiging . De Wolf vroeg aan zijn
medewerker of zijn vertellingen werden opgenomen uit de
volksmond of uit de boeken . Ziehier woordelijk het antwoord
Hij (J . Leroy) heeft ons geantwoord op zulke wij ze dat
we moesten besluiten : dat het bijna allemaal was, met brokken
en stukken nit den mond van ons yolk, dingen door hem daarna
samengebracht en herkuischt en hervoegd (op het zeggen
van G. G . ) aan de hand van Wolf, en ookal van Grimm » .
Zoals De Wolf het verder aanmerkt, ondergaan die vertellingen due « de veerdige knepe van omen volksaardigen
zeiselaar » en dit is trouwens een kwotering die alle andere
verzamelaars van volksvertelsels voor en na Leroy in Vlaanderen kunnen verdienen .
Gezelle, in zijn bestbekende en meest gedrukte brief aan
Leroy (in iedere uitgave en in ieder deel zorgvuldig ale
inleiding gedrukt) , wij st op de raad van Kurth, de uitgave
van Witteryck en de uitspraak van Jacob en Willem Grimm
in verband met volksvertelsels en volksgoed . Gezelle en zijn
bewonderaar Leroy leef den in de heldentij d van het zanten .
Met de bedoelingen die zanten toonbaar en leesbaar to maken
hebben ze hun vertellementen gekuist en verletterkundigd,
elk op zijn manier ( 4 ) . Geschoolde volkskundigen zoals we
die flu kennen - die ook zanten maar dit zanten enkwest
noemen - warm er niet, en zo is het to begrijpen dat de
geschoolde De Wolf zijn licht opsteekt over Leroy's werkwijze en daarna een lichte wrevel onder veel woorden verdoezelt.
Het is Maurits De Meyer, die in zijn catalogue van volksvertelsels uit Vlaanderen, in 1921 to Helsinki verschenen, over
Leroy's werk de banvloek uitspreekt . Eerst krijgt Amaat Joos,
de Oostvlaamse verzamelaar het to verduren omdat hij zich
heeft laten bedriegen door de zogenaamde zanten van zijn
leerlingen, die aan almanakken en heiligenlevens gingen putten
(3) Enkele gagevens hierover bij : A. Viaene, Biekorf vijftig jaar,
Biekorf (BiJ'blad) 1949, blz . 252 .
(4) Over Gezelle's werkwijze bij de uitgave van volksvertelsels
zie Biekorf 1950, blz, 155 vlg., alwaar twee voorbeelden van tekstopname en tekstuitgave .
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om het opgelegd vakantiewerk voor hun kanunnik-normaalschooldirecteur tot een goed einde to brengen .
Daarna komt J . Leroy aan de beurt . << Le cure Leroy s'est
permis de transformer la tradition orale a sa guise . Dans une
lettre it nous inf orme que daps un conte de son troisieme
volume, it a ajoute de nombreuses historiettes qu'il a puisees
daps sa propre fantaisie . Dans le Biekorf la plupart des contes
populaires sont communiques par le cure Leroy . Cette revue
contient en outre plusieurs traductions de contes etrangers,
sans renvoi a la source ; on ne fera done usage du materiel
entasse daps les vingt six annees [1890-1920] de cette revue
qu'avec la plus grande reserve . » (blz . 7 en 8)
De Meyers's afkeuring van Leroy's Vertelsels als wetenschappelijk volkskundig werk geschiedt niet zonder reden .
Leroy heeft zijn vertellingen door Leroy laten vertellen, j uist
zoals zijn voorgangers, Grimm inbegrepen, hebben gedaan .
Hij heeft zich echter to vaak laten verleiden door eigen
fantasie, zodat zijn bundels als volksmondbronnen niet zo
best geschikt blijken en de studax in alarmtoestand brengen .
Toch moet men Leroy verontschuldigen : hij beschouwt zelf
zijn vertellingen als letterkundig werk en hij heeft zelf
scheppend werk geschreven . Het was in zijn tijd heel moeilijk
beide taken van elkaar to scheiden . Hij miste daarbij ook
de volkskundige scholing en het is nooit zijn bedoeling geweest
alleen volkskundig werk to verrichten . Hij wilde zijn yolk
goede lectuur bezorgen . Dat was voor hem hoofdzaak . En
hij heeft zich aan dit gestelde doel heel zijn leven gehouden .
We geloven niet dat Leroy zich als volkskundige verzamelaar heeft willen opdringen . Zijn verdienste ligt niet
enkel in het verspreiden van goede lectuur, maar ook in het
bezorgen van volksgoed dat eventueel de volkskundige kan
helpen . Er is hoofdzaak en bijzaak in het geval Leroy, aan
de bijzaak zal de volkskundige een voldoende kluif hebben,
een even plezierige kluif als de bibliograaf bij het opsporen
van die f el gelezen vertellementen, want geen enkele Vlaamse
auteur heeft met dergelijke vertelsels de oplagen bereikt van
de eenvoudige Leroy . Nu zou men spreken van « best-sellerij »,
en toen in 1923 nog papierslag geleverd werd onder de uitgevers was het de westvlaming Lannoo die de eerste Leroy's
zeisels als een pocket-editie (avant-la-lettre) op de markt
bracht . Zulke adelbrieven kunnen niet veel auteurs voorleggen .
Hierna vindt men de bereikbare bibliografische gegevens
over uitgaven en vertelsels . Voor aanvullingen staat Biekorf
(5) M . De Meyer zal later in de Standaarduitgaven de gekuiste
vertellingen van Amaat Joos een moofe herdruk bezorgen .
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immer open . Maar dit hoof dstuk mogen we niet aansnij den
zonder een woord van verontwaardiging . Het opsporen van
oorspronkelijke uitgaven en latere drukken van allerlei Westvlaamse boeken gaat niet zonder moeite . Regelmatig staat men
voor een ontoegankelijk gebied - een woestijn - omdat de
bekenden en de onmiddellijk bereikbare openbare instellingen
dit snort drukwerk niet hebben bewaard . Anno 1958 is het
louter toeval een oorspronkelijke Leroy op to diepen, werk
dat met moeite een 70-tal j aren geleden van de pers kwam .
Veel Westvlaams materiaal gaat op die manier zeker verloren .
De tijd is rijp om het geestelijk patrimonium van de
Westvlamingen uit alle tijden - vooral echter uit de hedendaagse tijd - en op ieder wetenschappelijk gebied to centraliseren in een Westvlaams cultureel centrum : bibliotheek en
archief uitsluitend gewij d aan Westvlamingen en studie over
Westvlamingen . Dit is geen « particularisme », met dit begrip
heeft het beschermen van het cultureel bezit uit eigen gouty
geen uitstaans. Wie anders dan de Westvlamingen zullen dit
bezit beschermen, bewaren en bestuderen ? Dergelijk openbaar
bezit zal openstaan voor al wie belangstelling koestert voor
het Westvlaams patrimonium .
Het is onredelijk op een plaats in het Vlaamse land voor
alle provincies het cultureel bezit to willen centraliseren . Het
is iets, waar er anders niets zou zij n . Maar het is een onmogelijk to bereiken doel . Alleen een provincials instelling kan
de opdracht tot een goed einde brengen, en voor WestVlaanderen ligt een indrukwekkende organisatietaak in het
verschiet . Tij dens de oorlog werd to Brugge de machtige
Westvlaamse boekerij van wijlen Dr . Paul Allossery in een
openbare veiling onder de meest biedenden verspreid . Het
was een plezante j acht voor de verzamelaars . Het was ook
de ondergang van de voornaamste kern van een enige Westvlaamse documentatie, die voor immer voor de gemeenschap
is verloren gegaan .
Een Westvlaams cultureel centrum wordt thans door de
provincials overheden ontworpen en gaat weldra in uitvoering .
Zo zal iedereen weten waar naartoe om documentatie over
West-Vlaanderen en zal de Westvlaming weten waar naartoe
met zijn eigen bewaarde en to bewaren documenten en verzamelingen . Wie neemt het initiatief om nu reeds bijeen to
brengen wat steeds moeilijker to verwerven zal blijken ?
Meer dan geld is hier een wil nodig, de wil van tien Westvlaamse keikoppen, tiers j aar werk en de medewerking van
duizend Westvlaamse helpers en schenkers . wie ?
HERVE STALPAERT.
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Bibliagrafische gegevens .

1 . Zeisels en Vertellingen
Oud~Vlaamsche Zeisels en Vertellingen . Afgehorkt en opgeschreven door J . Leroy, onderpastoor to Staden. Scharmanteka.
Eigendom des Schrijvers . Thielt, P . Pollet-Dooms, Drukker-Uitgever,
1893, 372 blz.
Het exemplaar uit de verz . E . I . S . heeft als eigenaardigheid een
tweede titelblad met bladwijzer en brief van Gezelle na blz . 247
ingenaaid . De omslag is effen grijs en niet bedrukt. Een tweede
exemplaar met blekrode omslag en gouden letters (een welbekende
oudtijdse prijsboekuitgave) vermeldt niet in de titel het vertelsel
Scharmanteka. -- Waarschijnlijk werden die eerste drukken door
de schrijver zelf gefinancierd en eigenlijk to Pittem bij J . Vet's
gedrukt .
Een ex, in de verzameling A . V . to Brugge heeft dezelf de eigenaardigheid van het tweede titelblad. De tekst van De Pensejager
loopt er echter ten einde in een katern dal een aparte paginering
(blz . 49-59 i .p .v . 297-307) heeft en de signatuur 4 i .p .v . 20 draagt .
Dit katern vertoont nog de volgende eigenaardigheid : het tell 6
i .p .v. de normale 8 bladen (12 i .p .v . 16 bladzijden) ; de vertelling
eindigt op blz . 59 en last blz. 60 blanco . Dit bibliografisch curiosum
is blijkbaar het slotkatern van een afzonderlijke (eerste) uitgave
van De Pensejager die ons nog niet in de handen is gekomen .
In 1908 gaf Callewaert - De Meulenaere to leper een tweede druk
van dit eerste deel uit, om zijn eigen reeks volledig to maken .

Zeisels en Vertellingen door J . Leroy, Onderpastoor to Staden .
Tweede bundel . Yper, Drukk . Callewaert - De Meulenaere, Uitgever,
Boterstraat 36. 1896, 100 blz ., met 6 platen .
Geen exemplaar teruggevonden . Geciteerd naar een boekbespreking in het tijdschrift Volkskunde .
De tekeningen waren van
Baron Gaston de Vinck .

Derde bundel op hetzelf de adres, 1897, 106 blz, 4 platen .
Vierde bundel,

1900, 125

blz ., geen platen .

Vijfde bundel,

1903, 312

blz ., geen platen .

We weten niet of er voor de eerste wereldoorlog nog andere
drukken zijn verschenen . Waarschijnlijk niet . In ieder geval mag
men die vijf bundels als de eerste volledige reeks van Zeisels aanzien . Na de oorlog verschenen

ZEISELS EN VERTELLINGEN, door E . H. J . Leroy . Tweede
uitgave met vooraan een brief van Heer ende Meester Guido Gezelle
aan de schrijver, bij 't verschinen der 1'e uitgave.
J . Lannoo,
Iepersche straat 22 .24 to Tielt.

392 -Van die druk, die we als een pocket-editie mogen betitelen,
verschenen vijf delen in 1923.1924 en deel 6 en 7 in 1925 . In
1932 worth een dl . 8 vermeld, dat we niet hebben teruggevonden .
De zesde omgewerkte uitgave verscheen bij dezelfde uitgever
in 1939-41 in 8 delen . - In 1944 worden er negen delen vermeld,
dit 9de deel waarschijnlijk het afzonderlijk verhaal Valentyn en
Wolffried, hebben we niet teruggevonden . -- De zevende omgewerkte uitgave is opnieuw in 8 delen, het zevende en achtste
deel van de vorige uitgave werd versmolten en het achtste deel
is nu het verhaal van Valentijn en Wolffried . - Vanaf de 6d e uitgave is de verluchting het werk van J . Speybrouck . - In 1954
is de uitgave uitverkocht en tot nog toe niet herdrukt .
2 . Karel de Blauwer of een schets uit het Blauwersleven door
E. H . Julius Leroy, Dnderpastoor to Staden . Yper, Gedrukt bij
Callewaert - De Meulenaere, Boterstraat 36. 1899, 343 blz .
Tweede uitgave to Tielt bij Lannoo omstreeks 1928 . Vierde uitgave in 1934 (191 blz .), vijfde in 1942, zesde geillustreerde in
1944. - Uitverkocht in 1951 . - Karel de Blauwer werd in f euilleton gegeven in de Belgische Standaard (gedrukt in De Panne )
14 sept. - 6 dec. 1917. Men moest daarvoor een vergoeding van
100 fr aan de Ieperse uitgever betalen.
3 . Pieter de Pensejager . Schets uit bet Wildstropersleven .
Geen oorspronkelijke eerste uitgave teruggevonden . Verscheen
eerst als novelle in de eerste druk van Zeisels in 1893 . -- Tweede
druk to Tielt bij Lannoo in 1928, derde in 1931, vierde in 1942,
vijfde in 1944 (197 blz .), zesde geillustreerd in 1945 .
4. De gebroeders Valentyn en Wolffried . Wonderbare legende
uit de jaren 1600 . Veel verbeterd en geschikt en geheel herschreven
door Juul Leroy. - Druk. J . Lannoo, Iepersche straat Thielt,
1928, 142 blz.
Verschenen in 1928. - Verscheen dit werk vroeger, of is dit
hier de eerste uitgave ? - In 1948 opgenomen als deel 8 van de
Zeisels, misschien reeds deel negen in de druk van 1944 .
Men kan raadplegen over J . Leroy
In memoriam, Biekorf 1939, blz . 312 .
F . R. Boschvogel, Pastoor
J. Leroy, Tielt Lannoo 1944, 127 blz . (Westvlaamsche Boogaard
reeks) . -- C. D (enorme), Herinneringen aan Pastoor Leroy, Jiekorf 1950, blz . 11-15 . - F . R. Boschvogel, Drie vertellers uit bet
Westland : Vanhee, Leroy, Mervillie, West-Vlaanderen (tijdschrift
C . V. K.) 1953, blz. 217-222 met ill . - P. Hildebrand, De Belgische
Standaard van de Kapucijn Ildefons Peeters, Antwerpen 1957,
blz . 88, 100 .
Boekbesprekingen : Biekorf 1893, blz . 271 (J . Claerhout over
Zeisels I) - Volkskunde IX (1896-97) blz . 156 (A . de Cock
over Zeisels II) en Volkskunde X (1897-98) blz . 48 (A . de Cock
over Zeisels III) .
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396
JULES LEROY IN HET ST : LODEWIJKSCOLLEGE
TE BRUGGE
Op 7 juni 1884 was Jules Leroy priester gewijd . Zijn eerste
benoeming kreeg hij op 9 januari van bet volgend jaar : hij werd
leraar aan bet St .-Lodewijkscollege to Brugge, waar hij opvolgde
aan de E . H. Vandenabeele ; deze had van 8 december 1884 tot
begin januari 1885 een interim gedaan in opvolging aan de
E . H . De Grendel, leraar van de << Troisieme Cours primaire >> van
bet << Institut St.-Sauveur > d .i . de lagere ofdeling van het St.-Lodewijkscollege to Brugge .
Dat Leroy terecht kwam in de lagere school kan ons misschien
verwonderen als we de vergelijking maken met de huidige toestand,
maar tot lang na de eerste wereldoorlog waren vrijwel alle klassen
van de lagere scholen die bij colleges behoorden, in de handen van
priestess-leraars. Leroy was dus geen uitzondering. Deze benoeming
wijst ten hoogste op zijn niet al to grote intellectuele belangstelling
of kunde.
Deze leraars van de lagere afdeling hadden bet doorgaans zees
lastig met de overbevolkte klassen . Bij zijn benoeming in
januari 1885 had Jules Leroy 56 leerlingen, in 1886 waren er 59,
in 1887 wat minder nl . 47, en in bet laatste schooljaar dat Leroy
to Brugge verbleef had hij 45 leerlingen . Voeg daarbi' nag het feit
dat bet Bruggelfingen waren, die schil'nbaar in alle tilden de fiezags kwestie tot de kapitale vraag hebben doen stellen. Het is niet to
verwonderen dat principaal Rommel deze gezagskwestie herhaaldelijk
aan de bisscbop als zees ernstig voorstelt en dat sommige leraars
bun toevlucbt namen tot << slaande > argumenten als de andere niet
meer deugden.
Het lerarenkorps waarin Leroy in 1885 terechtkwam was voortref f elijk . Aan bet hoofd stond principaal Rommel, Iicentiaat in
wijsbegeerte en letteren, aristocraat en studiemens, die later inspecteur van bet Vrij middelbaar onderwijs zou warden . Daarnaast
stond de econoom Desire Lescouhier . Onder de surveillanten stond
E . H, Van Nieuwenhuyse als een rotsvast gezag en onder de leraars
telden vooral Jan Craeynest in de Retorica, Hector Hoornaert in
de Poesis en Edward Van Robays, leraar in de wiskunde . Deze
laatste stichtte, samen met andere leraars van bet college, bet tijdschrift << Biekorf >> in bet jaar dat Leroy bet college verliet .
In dit korps beerste er een toestand van spanning tussen de
aristocratische principaal en een groep leraars die met de salonmentaliteit wilden breken. In een brief van 13 augustus 1886 schrij ft
Rommel aan Mgr . Faict
<< II refine parmi les membres du corps enseignant un laisseraller, deplorable pour ce qui concerne le decorum, le savoir-faire,
les bienseances . II existe parmi les professeurs je ne sais quel esprit
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qui est un melange de vulgarize et de dissipation, un parti pris de
parley le flamand, asset indifferent en lui-meme, mais qui a pour
consequence de nuire au bon ton et d'empecher ces Messieurs de
mettre au jour devant leurs elves, cette distinction de langage
qui a elle seule est un excellent enseignement de la politesse .
Dit doorbreken van de Vlaamse volksaard, dit zondigen tegen
de onnatuurlijke en verf ranste << bon ton >>, was niet alleen gericht
tegen de vaandeldragers van de beweging, Craeynest en Van Robays,
maar ook tegen de jonge Leroy . Dit ongesnoekt stuk natuur uit
de Westhoek, die zijn leerlingen als konijnen van de grond kon
optillen en ze over zijn schouder heen weer op de grond plaatste,
W

f

E. H . JULES LEROY (met gekruiste armen) met zijn « Troisieme
Coors primaire » in 1885, jaar van zijn benoeming . Naast Leroy
de surveillant van het « Institut St . -Sauveur », de E . H . Romaan
De Wilde .

de krachtmens die ijzeren poken als strohalmen kon plooien en
die veel andere krachtpatserijen uithaalde, zo iemand kon bij principaal Rommel niet als een goed opvoeder van de Brugse burgerskinderen aangeschreven staan . De verslagen van Rommel over Leroy
bewijzen dit overduidelijk .
Voor het schooljaar 1884-1885, waarvan Leroy slechts twee trimesters had meegemaakt, kreeg hij volgende beoordeling : << piece tres
bien ; devouement : tres bien, mais quelquef ois en retard ; loquacite
sans pareille >> . Het verbeterde niet voor bet schooljaar 1885-1886
<< Laquacite a l'exces, maximum de liberte, minimum de travail ;
est craint . . . et pour cause ; pourrait davantage s'occuper de sa
classe >> . Voor het schooljaar 1886-1887 komt het toppunt : << Rudesse
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et violence ; punitions souvent exagerees ; connait peu le Francais .
Esprit de critique ; d'une loquacite sans pareille ». In alle verslagen
komt de << loquacite sans pareille » van de toekomstige schrijver
van << Zeisels en Vertellingen » zeer duidelijk naar voren .
Het kon niet anders in een korps, waar de traditie bestond dat
de principaal en een paar oudere leraars steeds het woord voerden
aan taf el en de jongere elementen het zwijgen oplegden met de
raad << Les j eunes prennent des notes » ! Het natuurkind Leroy
voelde zich niet op zijn plaats in bet aristocratische << Saint Louis >> ;
zoals Rommel aan de Bisschop schreef, behoorde hij tot de groep
van hen die : . . . « . . . manquent absolument la distinction ; . . . qui ne
connaissent pour ainsi dire aucune formule de politesse en usage
daps la tonne societe . . . ; qui ne se conforment a aucun ceremonial . . . ;
qui causent a tort et a travers. » De zaak scheen hopeloos want
. . . Tout cela leur a ete dit en public et en particulier, mais sans
beaucoup de fruit.
Dat Leroy op 23 september 1889 onderpastoor werd to Staden
beschouwde principaal Rommel als een opluchting, en de praatgrage
natuurmens Leroy zou in zijn nieuwe post gedurende 21 jaar de
mensen van zijn hart vinden wier ziel getekend staat in << Karel
de Blauwer », in << Pieter de Pensejager » en in << Zeisels en
Vertellingen >> .
J . GELDHOF .

IN MEMORIAM KANUNNIK ERNEST

DE

SPOT

(6 f ebruari 1880 - 16 december 1958)
De gehechtheid aan eigen aard en overlevering was hem meegegeven
van den huize uit en van kindsaf : dat zegt alleen reeds de klank van
een naam die sedert eeuwen de luister van het Veurnse patriciaat oproept . De gang van het leven zou echter de letterkundige belangstelling
van de leraar en inspecteur richten op de Noordzee . Oostende werd
zijn tweede vaderstad en aan de vissers en hun boten verloor hij zijn
hart . Hij ging met hen om op zee en aan wal : uit deze omgang en
uit veelzijdige studie groeide zijn merkwaardig werk Vlaamsche Zeevisschers (1942), naar vorm en inhoud (o .m . de belangrijke woordenlijst) een kostbaar boek dat, naast Filliaerts IJs&zndvaarders, tot onze
beste literatuur over de Vlaamse zeevisser behoort . Tevoren had hij
in Biekorf (1939) o.m . de refs in 1769 van de driemaster Prins Charles
beschreven, en de zee en de vissers mochten nog veel van zijn pen
verwachten, toen krijgsgeweld zijn huffs en documentatie to Oostende
vernielde (1943) . Het verlies was onherstelbaar . Toch ging hij, flu
to Brugge gevestigd, weer aan het werk : zijn biografie van Seraphyn
Dequidt voltooide hij in 1949, en op aandringen van Biekorf had hij
een andere biografie op het getouw genet : deze van Pastoor Pype .
Het gemis aan documentatie zou hid door een nieuwe verzameling van
getuigenissen trachten goed to maken . Tot afwerking mocht het niet
meer komen . Een edel Westvlaming is heengegaan . Een oude trouwe
vriend van Biekorf . God lone hem zijn dienst aan taal en yolk.
V.
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PAARDENFOKKERIJ EN PAARDENMARKTEN
IN HET LEIEDEPARTEMENT
1798-1813
In het begin van de Franse Tijd werden pogingen ondernomen
om de marktdagen de republikeinse kalender to laten volgen .
Een tableau des foires voor de jaren V en VI (1798) geeft volgende inlichtingen over de bestaande paardenmarkten in het Leiedepartement
Brugge : 12 april (of 8 d . na Pasen ?) een minder belangrijke,
en op 25 juli een zeer belangrijke paardenmarkt .
Kortrijk : de zondag voor 10 augustus (Sins-Laurentius) : belangrijke paardenmarkt.
leper : Aswoensdag, << f oire aux chevaux asset importance >> .
Torhout : 29 juni, Sint-Pietersdag, een zeer belangrijke paardenmarkt.
Iabbeke : 24 juni, Sint-Jansdag, << marche aux chevaux peu considerable >>.
Oudenburg : 2 januari, een weinig belangrijke paardenmarkt .

Langsheen de f ranse grens werden er in enkele plaatsen meermalen
per jaar paardenmarkten gehouden . Deze markten werden voorheen
zeker bezocht door de talrijke f anse paardenhandelaars of waren
eenvoudig schakels in de smokkelhandel met Frankrijk
Po peringe : 10 dagen na Pasen, de tweede dinsdag na 0 .-L .-Vrouw
Visitatie (2 juli), 30 augustus en de vierde dinsdag van October
paarden, andere dieren en allerhande koopwaar .
Roesbrugge : de eerste dag van februari, mei en augustus en
op Allerzielen : paarden en andere dieren .
Reninge : laatste zondag van april, de zaterdag voor 22 juli en
de laatste zaterdag van October : << foire aux chevaux exclusivement » (') .
Samenvattend kan gezegd worden dat West-Vlaanderen twee
zeer belangrijke paardenmarkten had : vooral Torhout, en dan
Brugge, en twee minder belangrijke : leper en Kortrijk . De andere
paardenmarkten waren van locaal belang, zelfs deze van Jabbeke,
die onder de Oostenrijkers zeer belangrijk was. De oude paardenmarkten van Damme en Blankenberge worden zelfs niet meer
vermeld.
In de Franse Tijd was het vooral onder Napoleon dat er van
overheidswege een grote interesse aan paarden werd besteed . Al de
ambtenaren werkten merle, en in 1808 zal men Picquet, de Kortrijkse
onderprefect, de traditionele paardenommegang to Moen zien ver(1) Rijksarchief Brugge . Fr. Archief nr . 1075. - Over de smokkelhandel : Biekorf 1957, p . 7 .
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dedigen tegen deken en bisschop, die deze paardenprocessie op
St .-Elooi-in-de-zomer wilden afschaf fen . Het grote argument door
Picquet aangevoerd was, dat dit St .-Elooisfeest een snort jaarlijkse
keuring en prijskamp was, een onmisbare instelling am de paardenfokkerij to bevorderen bij de boeren die op deze dag met hun bests
kweekdieren kwamen pronken ( 2) . Deze ijver zal ons niet verwonderen. Een oorlogsman als Bonaparte zal wel het belang hebben
ingezien van een paardentype dat voor zijn legers bruikbaar was
licht, beweeglijk en sterk .
Ook de Oostenrijkers hadden dit beseft en pogingen gedaan om
door de inrichting van of ficiele en verplichte hengstenstallen (haras)
hier in onze gewesten een lichter paardentype voort to brengen,
door kruising van vurige zuiderse soorten met onze zware en rustige
trekpaarden .
Een eerste spoor van interesse onder het Frans Bewind is reeds
to vinden in de aanplakbrief van 20 ventose IV (10 maart 1796),
uitgaande van de Administration Centrale de la Lys . Er werd een
hengstenkeuring per kanton ingericht, waarop de goedgekeurde
hengsten een certificaat ontvingen, zodat zij alleen mochten gebruikt
worden voor de dekking. Een speciaal register der hengsten moest
per kanton worden aangelegd . De schoonste hengst verwierf een
premie en de afgekeurde exemplaren werden getekend met de
letter R (rebut) ( 3 ) .
Een meer diepgaand en opzettelijk ingrijpen in de rasselectie
gebeurde dan voor bet eerst onder Napoleon .
Te Brugge was er alleszins reeds in 1809, en wellicht nog vroeger,
een of ficiele hengstenstal, << haras imperial >>, die onder de leiding
stond van Chabannes, een geboren fransman, die de pompeuze titel
voerde van << directeur des etalons imperiaux >> . Ben << artiste veterinaire > was er aan verbonden, de eerste gediplomeerde veearts die
onze provincie wellicht ooit telde (4 ) . In 1812-1813 was dit een
zekere Mathorez van Duinkerke, oudleerling der bef aamde << ecole
imperials veterinaire d'Alfort >>.
In tegenstelling met de Oostenrijkse haras was deze haras niet
verplichtend opgelegd. Zo zijn enkele namen bekend gebleven van
alleenstaande bekende hengstenboeren uit die jaren : Adr . Ketelaere
(Torhout), Porrelle (Zuienkerke), Jan De Keyser (Ichtegem),
Catrisse (Koekelare), De Vriendt (Kortemark) .
De keizerlijke hengsten voor bet Leiedepartement werden vanuit
Brugge uitge laatst bij private hengstenbouders, die de dekdienst
tegen vergoediing verzekerden. Voor 1813 waren vo1gende hengsten
beschikbaar in het Brugse
(2) Biekorf 1931, p. 135.
(3) Rijksarchief Brugge, Fr . Archief nr . 2862.
(4) In het Memoirs Statistique van Deviry (1804) wordt een
citoyen Cordier vermeld als veterinaire, werkzaam in het Leiedepartement .
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Fr. De Groote, .lemskerke
le lapin en le gracieux .
Jacq. Vergauwe, Lissewege
le Phorbas en le docile .
Louis Meysman, Westkapelle
le gelanor en le dunoir.
Jan van Lamsbrouck, Zwevezele
le typhon .
Te Brugge bleven als reserve : l'eclatant en le Darius . ( )
Het is opvallend dat de paardenfokkerij bijna uitsluitend in
het Noorden (officiele haras) en in het Torhoutse (private hengstenboeren) van meer dan gewone betekenis was . De paardenmarkten
van Brugge (25 juli) en Torhout (29 juni) waren dan ook de
belangrijkste, en werden van overheidswege aangemoedigd .
Prijskampen voor de schoonste hengsten, merrien en veulens
werden ingericht . De samenstelling der jury werd bepaald door de
prefect . Voor 1812-1813 zetelden to Brugge : Donny, eigenaar en
landbouwer to Sint-Andries ; Gaesbeke-Noyelles, eigenaar to Brugge ;
Surmont - de Knock ; Van Gaesbeke - Saeys ; Constant Blauwet ;
J . J . van Zuylen en Mathorez .
De prijzen, 500 fr voor de hengsten, 350 fr voor de merri n en
250 fr voor de veulens, moesten afgehaald worden op de prefectuur .
Te Torhout werden mindere prijzen toegekend (400, 300 en
200 fr) maar de jury was er meer representatief : Jos . Moke,
maire van Torhout ; Pieter Hoedt, expert to Zwevezele ; Jan
Dieryckx, landbouwer to Torhout ; Dhoedt, paardenhandelaar to
Klemskerke ; Jan van Outryve, paardenhandelaar to Hulste, en
Chabannes .
-Under de prijswinnaars to Brugge en Torhout ontmoeten we
weeral de voornaamste kwekers der provincie . Pieter Ghylens
(Klerken), wed . Andre Vanden Broucke (Moerkerke), Jos . De Bode
(Outrijve), Pieter Vermeersch (St .-Pieters-op-de-dijk), August De
Vriendt (Kortemark), Charles Boydens (Vlissegem), Jacques Bentein (Uitkerke) ( 6 ) .
De prij swinnende paarden, waarvan de geprimeerde kwaliteiten
sours beschreven worden, wijken enigszins of van bet gewone type,
dat uit andere bronnen bekend staat als de << Vlaanderaar >>, bet
heel West-Europa door bekende en gegeerde, doorgaans zwarte,
tamelijk zware trekpaard uit de zeevlakte .
Dit komt door de reeds merkbare invloed van bet gebruik van
vreemde hengsten. Volgende eigenschappen die genoteerd werden
zijn afkomstig van paarden << issu d'un ~ talon du haras > : << de poil
bai, legerement rubicant >>, << de poil allezan brine », « une pouleche . . . buvant daps son blanc >> .
Zoals onder de Oostenrijkse Tijd, 30 jaar vroeger, was ook
onder Napoleon de haras een mislukking . Vroeger konden er zelfs
geen in West-Vlaanderen tot stand komen, daar de kasselrijbesturen
zich wilden houden aan bet type der streek en de bedoeling der
Oostenrijkers doorzagen our langs de vreemde hengsten, een lichter
(5) In Oost-Vlaanderen waren de hengsten eveneens in 5 plaatsen
ondergebracht .
(6) Zelfde archief, nr . 2861 .
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en handzamer paardenras to scheppen, dat geknipt was voor de
dienst in het leger. Met dezelfde bedoelingen gingen de Fransen
aan het werk die hier, naar het rapport van Deviry (1804), nets
anders vonden dan « chevaux propres au chariot, mais trop lourds
meme pour la grosse cavalerie >> ( 7 ) .
Daarom bedacht men allerlei maatregelen om de officiele haras
to bevoordelen. De hengsten welke ter keuring werden aangeboden,
werden opgetekend indien ze, volgens Chabannes en de fransgezinde
experten, interessante paardentypes vertegenwoordigden .
In 1813 stelde Chabannes zelfs voor alleen maar de paarden tot
de prijskampen toe to laten, waarvan een door de maire ewaarmerkt oorsprongsattest van de meyrie kon voorgelegd worden bij
voorkeur dieren voortkomend van de haras .
De belangstelling der westvlaamse boeren voor het officiele gedoe
was gering . Zelfs de paardenkeuringen met de merkwaardige geldelijke prijzen konden dit wantrouwen niet weghelpen . Te Torhout
bvb. kwamen zich voor de keuring gewoonlijk maar 3 a 4 hengsten,
5 a 6 merrien en 7 a 8 veulens aanbieden . Chabannes stelde daarom
ook voor de prijzen slechts toe to kennen wanneer er minstens
8 hengsten, l 3 merrien en 12 veulens waren . De prefect ging evenwel
niet in op dit voorstel.
In de Franse Tijd waren het geen schitterende jaren voor onze
paardenhandel en zelfs de opkomst op de Torhoutse jaarmarkt
was zeer mager . In 1 792 bvb. werden er maar 45 paarden verhandeld, tegen 120 en 1789 ( 8 ) . En in 1813 kwamen er op de
officiele keuring, benevens enkele hengsten, 5 merrien en 11 veulens .
Er zijn geen sporen meer to vinden van een officiele hengstendienst
na de val van Napoleon .
De enige haras die onze provincie ooit kende, en die blijkbaar goede
kanten had zoals de prijskampen, benevens minder goede waaronder
de opzettelijke break met de raszuiverheid der « Vlaanderaars >>,
zal voor goed uitgediend hebben .
Het wantrouwen en de behoudsgezindheid van de westvlaamse
boer heeft een kruising van het inheemse ras met vuriger en lichtere
paardentypes eenvoudig belet ; zoals ten tijde van de Oostenrijkers
twijf elde hij aan de resultaten van zo'n kruising . De aldus behouden raszuiverheid heeft rechtstreeks de weg geeffend voor de
zware Vlaamse paarden der zeevlakte van thans, die jaarlijks volwaardig meeopstappen naast de Brabantse en de Haspengouwse
prachtexemplaren in de nationals keuringswedstrijden van het Belgisch
trekpaard, het bests en schoonste paard ter wereld .
L. VAN ACKER.

(7) Over de maatregelen under het Oostenrijks bestuur en veel
anders biJzonderheden : P. Lindemans, Geschiedenis van de Landbouw in Belgie, (1952), II, pp. 290-333 .
(8) Bedenkingen rond Sint-Pietersfeest, in « De Oude Thouroutenaar » van 22 .6.1956.
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VLAAMS IN FRANKRIJK
Of er nog Vlaams gesproken words in Frankrijk ? (Biekorf hiervoor blz. 181 .) Nlijn vrouw is Fransonkundig en zo wij in Frankrijk
ergens met elkaar praten worden wij vrij dikwijls in het Vlaams,
zoniet to woord gestaan, dan toch begrepen. Zulks overkwam ons
in Boulogne, Wissant e .a . tot zelf s in Chantilly, dock daar was
het een Vlaanderaar die zaakvoerder was van een handel in levensmiddelen (Le Familistere) . In een gemeente bij Beaumont s/Oise
overkwam ons was anders. Wij hebben daar to Boran s/Oise verwanten wonen die wij vrijwel ieder jaar even bezoeken . Het betreft
het gezin L . Verbiest-Stoop uit Herself (prov. Antwerpen) das
in 1921 naar Frankrijk uitweek als landbouwers . Zij hebben er
een zestal kinderen (allemaal Fransen) die door hun ouders nooit
anders dan in het Vlaams toegesproken worden en het derhalve
goed verstaan, dock zelf nooit spreken ; zij antwoorden in het
Frans .
Toen onlangs hun dochter trouwde bleek de bruidegom Allemeersch
to heten. Zijn ouders waren uit de omgeving van Brugge . Hijzelf
sprak geen Vlaams dock verstond het, hoewel zijn ouders steeds
Frans met hun kinderen spraken, dock onder elkaar en met ons
Vlaams .
Nu ter zake . Als wij daar op bezoek gaan dan is het de oud
Vlaamse gewoonte, na de hoogmis even bij de << bistrot >> aan to
lopen. << Au Lion Bleu > heet de herberg daar over de kerk . Er staat
daar een << kicker >> of tafelvoetbalspel en wijl ik aan de schenkbank
stond en de << voetbalspelers > gadesloeg, lies ik mij ontvallen
<< Als ik niet zeker was in Frankrijk to zijn, dan zou ik, naar het
sleuren aan die kicker to oordelen, mij wel in Vlaanderen wanen >> .
Ik zegde das in het Frans tot een verbruiker die naast me stond
en die mij plots nadenkend aankeek en antwoordde : << Maar das
zijn allemaal Vlamingen ! > Ik keek was onthutst dock bij nadere
beschouwing bleken 8 op de 12 aanwezige verbruikers inderdaad
Vlaanderaars to zijn die zich in Frankrijk gevestigd hadden . De drie
overige verbruikers waren Fransen, dock de eerste was de zoon
Verbiest (onze verwant), de tweede was van Hazebroek en was
Vlaamstalig, de derde was een loodgieter uit de streek die Vlaams
geleerd had in zijn omgang met de ingeweken Vlamingen . De waard,
eveneens een Fransman, verkeerde in hetzelfde geval en verstond
het Vlaams opperbest, naar mijn goedweten en ondervinden . Ten
slotte was er nog ondergetekende die, hoewel Vlaming uit het
Antwerpse, de enige bleek to zijn die kon bogen op een rasechte
Franse familienaam .

J . K . GOFFIN .
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DE DAGELIJKSE

GEBEDEN IN

1591

De teksten die hier volgen komen voor op een klein papieren katern
(in mijn bezit) das vroeger achteraan in een boekje gebonden is
geweest . Op de laatste bladzijde schreef een bezitter nit het midden
van de 17e eeuw het volgende boekenrijmpje
Dezen Boeck behoort toe Marten Westerlynck
die den vint ends niet weder en gheeft
die zal hebben eenen klinck
en eenen lepel mostaert
op zyne vulen baert .
De gebeden zelf zijn keurig geschreven door een vaardige hand
van het einde der 16e eeuw ; dezelf de hand besloot haar werk
met de datum 1591 .
Het geheel van de geschreven teksten vormt een soon practische
catechese die nog aansluit bij de traditie van voor het Concilie
van Trente . In f site kregen onze gewesten eerst na de provincials
kerkvergadering van 1607 (Makeblijde 1609) een erkende Catechismus ; tegelijk wend het gebedsformulier vastgelegd . Onze teksten
van 1591 - die uit andere geschreven of gedrukte tractaatjes
werden overgenomen - zijn een << ooggetuige >> van de vorm van
gebeden en biechtcatechese gedurende de overgangstijd .
Naast de hier medegedeelde gebeden en geboden bevat het handschriftje nog de volgende opsommingen : << Die seven hoofs
sonden . - De 7 . deuchden deser sonden contrarie . - Die 5 . sonden
teghen den helighen gheeft. -- Vier roepende sonden . - Vremde
sonden gheschieden in 9. manieren . - Die seven sacramenten . Die 7. gaven des helighen gheests . - Die seven lichamelijcke wercken
der bermherticheyt . - Die seven gheestelicke wercken der bermherticheyt . > ( 1)
A. V.
Paten poster
Onsen vader die zijt inde hemelen .
Ghehelicht zij uwen name .
Toecommende sij ons u rijcke.
Uwen wills ghesciede inden hemele als finder erden .
Ons daghelijcx broot gheeft ons heden .
Ends vergheef t ons ons schult als wy vergheven onse schuldenaren.
Ends last ons pies vallen in tentatie.
Maer verlost ons van alle quaeden . Amen .
(1) Over de formules van de geboden zie E . Frutsaert. De R . K.
Catechisatie in Vlaamsch Belgie . Leuven 1934 . Vooral het Aanhangsel : Geschiedkundige nota's over enkele leerpunten van onze
cateechese (pp . 349-332) . - Over de de oudere gebedsteksten zie o.m .
J. aquay . Middelnederlandsche gewijde teksten naar Handschriften
der XIVe-XVe eeuw . Lummen, 1933 . Vooral pp. 9-15. - D. A. Stracke .
Middeleeuwsche gloss op het Paten en Aye, pp . 6-8 (Antwerpen 1936) .

-- 405
Awe Maria
Weest ghegroet Maria vol van gratien die heere is met u ghebenedijt sijdij boven alle vrauwen, ende ghebenedijt es de vrucht
uws lichaems Jesus Christus . Sense maria moeder gods bids voor
ons sondaren flu ende inde laeste ure ons doors. Amen .
Credo in deum
Ic gheloove in god den vader almachtich schepper van hemelrijck
ende erderijck.
Ende in Jesum Christum sijnen eenighen seune onsen heere die
ontf anghen is vanden helighen gheest .
Gheboren uuyt der reynder maghet maria .
Die ghepassijt is onder pontio pilato, ghecruijst ghestorven ende
begraven .
Hij daelde neder ter hellen .
Des derden daechs verrees by vander door .
Hy is opgheclommen ten hemel, by sidt ter rechter hands Gods
ij ns vaders almachtich.
Van daer sal by weder commen oordeelen die levende ende
doode. Amen.
s

Credo in spiritum
Ic gheloove inden helighen gheest, de ghemeene helighe kersten
kercke, ghemeenschap der helighen, verghifenesse der sonden, verrijsenesse des vleesch ende das eeuwich leven . Amen .
Die 10 . gheboden gods
1 . Boven al bemint eenen gods .
2. En sweert niet ydelijcke noch en neemt den name gods niet
ydelijcken in uwen mont.
3 . Viert de helighe daghen alle gader .
4. Eert vader ende moeder.
5 . Met wille ofte met wercken en slaet niemant door .
6 . En steels niet al hebdy noot . (2 )
7 . Buyten houwelick en doer gheen oncuijsheyt .
8 . En sift gheen ghetuyghe der valscheyt .
9 . En begheert niemans bedde ghenoot.
10 . Noch yemants goes tsij cleyn ofte groot .
Der naturen twee gheboden
1 . Does niemant das ghy wilt das u laude gheschieden .
2 . En was ghy vanden menschen begheert, das doer hemlieden .
(2) Over de volgorde van de geboden 5-6-7, zie Frutsaert a.w .
blz . 311-313.
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Die 5. gheboden der heligher kerken
1 . De helighe daeghen vieren .
2 . Op de selfste daghen messe hooren.
3 . Die vasten daghen vasten .
4. Eens tsiaers uwen priester biechten .
5 . Te paesschen hoochtijt houden .
Die vijf sinnen der naturen
l . Sien . 2 . hooren . 3 . geriecken . 4. smaecken . 5 . ghevoelen.
Om alle daghe to segghen
Ic aerm sondich mensche versaecke den boosen viant vander
hellen, zijn raet ende alle zijn quaet ingheven .
Ic gheloove in god den vader ende in god den sone en in god
den helighen gheest, is gheloeve datter zijn drye persoenen een
warachtich god ende antlers gheen god en is noch nummermeer
wesen en sal .
Ende alsoe wille is sterven die door in wat temtatie dat my over
commen mach in myn uuyterste noot .
Dus haude is mij aenden bans die gheslaghen is aenden wisselbalck des heilighen cruyse aenden handen Christus Jesus .
1591
In onzen Blok en voor Biekorf
EVC . In memoriam Lodewijk en Karel De Wolf . 25. LVM. In memoriam Maurits Van Coppenolle . 25. - JR. 10. TH . 25 . - JVdB . 20. - WG, Voor Biekorfs krokodillen . 50. K'BD . Van bachte,n de Kupe (waar 't leeft en roert), 100 . LDV. Derde storting voor Rodenbachartikel .10 . - BS Werken,
Om meer zeem uit blommen van onze eigen streek . 25 . AM. Welgemeend . 50 . - BdB, Uit de Leiestreek, 50 . ADK. 25 . - KAD . Trouw genegen . 50. - FR, Uit dank voor
't geschonken genot . 50. - RdG . Gaarne een steentje bijgemetseld . 25. - LV Woluwe . Met een gemeend « doe zo
voort ! >> 50 . - JH Binche. Voor al 't goede waar ieder
maand naar « gesnakt >> wordt. 25. - HS . Toemaatje Assebroeks zeem. 25. - MVdB . Nalatigheidsintresten, 25 . RB Athene, Uit de zeemstreek van Humettos . 50 . - LV
Leuven, Voor Biekorfs blok . 100. - REK, Steungeld, 25 . GF. Toemaat . 50 . - FWB, 25 . - BvdE, Om de deugd van
de Gouden Boom . 100 . - JDW . Uit houwe trouw, 50 . JPD. 25. - OVR . Libenter . 25, - KEV . Blokgeld . 20. BJdB . Hartelijk. 100. - DCR . 10. - JFW. 25. - RSK . Voor
de Blok . 20. - BC . Voor 't welzijn van Vraagwinkel en zijn
vraagsteerten . 50.
Wel bedankt voor steun en genegenheid .
Aan onze Lezers en Vrienden altemale
een goe' zalig Nieuwjaar. - 't Berek .
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Oekene 78 . Van Coppenolle Maurits, heemkundige 319 . Vanden Hende
Franchois, hoofdman H . Geestkamer Brugge 36. Vanden Sompele Ignaas,
id . 37 . Vande Walle Joos, forestier 288 . Van Haverbeke Frans, schoolman Kortrijk, 154. Van Hernighem Augustijn, kroniekschrijver leper 97 .
Van Male P. J . proost H. Geestkamer Brugge 37 . Verbrugge J . K .
kroniekschrijver Brugge 120 . Vermeulen Jan, weefmeester 210. Vervaecke
Jerome, medewerker Loquela 271 . Victoor Jan, stichter St.-Six 102 .
Voisin Auguste, geschiedschrijver 130 154. -- Ernest de Spot 398 .
Familiekunde : Alloo 269 . Anchemant 36 . Borgonie 217 . Cassetta 160 .
Coopman 269. Cuvelier 269 . De Visch 195 . De Heere 28. Deneve 137 .
Devon 121 . Dumaleyn 270. Follebouckt 270. Lebbe 104 . Marant 122 .
Mulle 79. Muelenaere de 166 . Poignie 54 . Pollet 239 . Quicke 270.
Renier 201 . Rossaert 270. Schramme 270 . Steverlinck 77 121 . Tanghe 210.
Tavernier 21"7 . Termote 179. Tousseyn 270. Valcke 78 . Vanden Sompele 37 . Vander Poest 224 254. Van Halme 270. Van Walleghem 270 .
Verlinde 270 . Vervaecke 273. Vlaming 384. Vrancx 14.
OUDHEIDKUNDE EN KUNSTGESCHIEDENIS
Opgravingen 60 ; silexbijl 85 ; Oudenburg 336 ; kerken to Oostkerke 381 ; Oudenburg (S . Pieter) 338 ; Snellegem 381 ; Gistel (S. Godelieveabdij) 380 ; Koksijde (Ter Duinen) 190. Romeinse oudheidkunde 321 .
Bouwkunst. Brugge : O .L .V. 192 315, S . Donaas 227, Duinenhuis 94,
refuge Ter Doest 95, Spermalie 95, Schilderskapel 233, Boeveriepoort 226, Steenstraat 218 ; Dudzele 153 ; Egem (O.L .V. kapel) 113 ;
Hertsberge, kerk 47 en proostdij 46 ; Kortrijk, S . Maartens 152 en
Waaienbergkapel 45 ; Oostende (S . Pieter en Paul) 161 ; Westkapelle 95 ; Westvleteren (abdij ) 102 ; Wingene 15 . Gevelkapellen 39 .
Windmolens 28 77 121 383 .
Schilderkunst . Wingene 15, Memlinc 222, portretten 377, Ac . Sch .
Kunsten Brugge 380.
Beeldhouwkunst. Beelden 16 39 45 115 ; doodkist 155 ; kerkmeubels 116 ; kruisen 38 ; paalstenen 96 122 315 ; schouwbalk 30 158 .
Metaal . Edelsmeedwerk 10 14 16 48 50 115 197 219 287 288 ;
apostelbeelden 88 125 ; hoefijzers 126 ; kandelaars 88 ; klokken 63
281 288 303 312 362 379 ; munten 91 136.
Glas 319 .
Textielkunst . Paramenten 116 287 ; linnen 320 378 .
VOLKSKUNDE
Aflezersboekje 316 . Ambachten 265 269 . Apostelgilde 304 . Bakeland
(volksboek) . Barbier (bediening) 158. Barge (trekschuit) 71 . Bezweringen 316 . Bloemisten (societeit) 384. Brouwerijen 381 . Bruidshemd 27 . Communie (eerste) 368 . Diligentie 71 . Doodschuld (gilde) 106 .
Dopeling (kleding) 363 367 . Garen (in pleisterwerk) 224 . Gebakvorm 107 ; zie ook St. Maartensviering . Gebruiken (alg, van wieg tot
graf) 189 . Glaskunstenaar 319 . Goedevrijdagskind 289. Graanmaat 108.
Gulden Vlies (herdenking) 383 . Halsbeurs 27 . Herbergen 83 121 179.
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Hondenkar 219 . Huwelijk 251. Kaas van Klemskerke 160 . Kachtelen,
kachteleiers 82 . Kantwerk 298 . Kapelletjes (in huisgevel) 39. Kat als
bemesting 17 . Kattefeest 99 . Kermis 151 . Kerstmis 98 . Keukenbier
(recept) 173 . Kinderbezweringen 207 . Kindermeiden 17 . Klokken
of koop 281 312 362 ; melken, trappen 63 ; luiden (bij gilde) 128 .
Knapenoorlogen 192 . Koehoorn blazen 63. Koeiersgebed 84 . Koning
als peter 50 . Krakelingschieting 107 . Krakezondag 99 . Lotospel 159 185 .
Mare (van de --- bereden) 251 . Markt : eeuwfeest 369 ; recht 211 .
Mastklimming 187 382 . Minne (verleed van de -) 235 . Nageboorte
(van paard ; peerdeschone) 82. Napoleon 84 157 202 . Nieuwjaargift 298 . Ommegang 36 150 304 382 . Oranjeappel 188 . Paaseieren 92.
Poester 224 254 314. Postdienst 71 . Processie 24 98 . Rederijkers 24
33 35 64. Reuzen (in ommegang) 99 304 378 . Rouw (kleding) 368.
Ruilhandel 370. Runderpest (remedie) 284 . Schapepootjes (als bobijnen) 299 . Schoen vagen (om drinkgeld) 251 . Schoolf eest (St .-Gregorius) 251 . Schuifelen (bij meisje) 320 379. Schuttersgilden 25 38 105 .
St .-Crispijndag 269 . St.-Maartensviering 373 . Stoet : Gouden Boom 289
347. Straatkruis (van metselaars en dekkers) 362 . Tempeliers 125 .
Testament 27 123 . Toondieren 282 . Toren als landmerk 95 . Uithangbord 320 . Uitvaartgebruiken : doodschuld 107 ; doodshemd 27 ; doodzantje 376 ; pelder (baarkleed) 39 256 377 ; wijtewagen 29 . Valhoedje 365 . Valken (rode en witte) 288 . Vasten 99. Vastenavond 98 .
Versiering (straat) 37 . Vinkeniers 282 . Visgraten (als spelden) 299 .
Vlas slijten 252 . Vleeshuis 64 99 . Vogels (oplaten in kerk) 224 .
Wagenmakerij 362 . Wagenspoor 70. Wapendracht 380. Weddenschap 252 .
Weertekens 365 . Wijnsteker (loon) 224. Windmolen (in volksleven)
28 81 381 383 . Witte Donderdag 98 . Wrakgoed (gebed om --) 384 .
Zevende zoon 49 . Zeven wonderen 192 214 . Zielhond (zielverkoper,
ronselaar in soldaten) 360 .
HEILIGENVERERIN~ EN VERBEELDING
Aldegondis 177 . Amandus 15-16 382 . Andreas 383 . Anna 241 .44 .
Anscharius 104 . Ariaan 251 . Arnoldus 46. Benedictus 9 178 . Bloed
143 .46 267. Brandanus 9 . Brigietje van Izegem 29 . Calixtus 14. Catharina 96 177 260 . Columbanus 9. Cornelius 159 . Coryn (zie Quirinus) .
Crispinus en Crispinianus 267 269-70 . Dominicus 175 177.78 . Donatianus 197 . Doomn 177 . Drogo 177 . Dymphna 177 . Elooi 177-78 340 .
Everhard 14 . Fiacre 45. Gregorius 252 . Haar 177. 36 Heiligen 11 .
H,ilonius 177 . Hubertus 45 . Idesbald 127. Jan 316 . Jan-Baptist 177 .
Jezus 316 . Joris 7 . Jozef 316 . Kruis 127 . Kweldrik 45 . Laurentius 25 .
Livinus 177 . Lutgardis 136 . Machutus 177-78 . Marculphus, Marcoul(f),
Markwulf (zie Markoen) Markoen 8 .17 45-50 96 176. Marko 96.
Margareta 5.7 178 . Onze-Lieve-V rouw 39 127 151 316 - Bezoeking 128 151 - Boodschap 113.117 - Duinen 127 - Kerselare 256 Krokodil 317 - Lissewege 150 .151 382 - Lombardsijde 127.128 - Meetkerke 127 - Rozenkrans 98 - Ruste 177 200-201 - Scapulier 16 Scherpenheuvel 45 - Ster der Zee 93-94 - Troost in Nood 93-94 boven de Vaute 98 - Visserskapel 127 - 7 Weeen 45 . Patrick 9 . Petrus 177 .78 . Quirinus 45-46. Sixtus 103-104. Sooi 367 . Symphorianus 178 .
Tjalpe(ndag) 96 126 . Tolpe(sdag) 96 126 . Ursmarus 340 . Wulfram 256 .
(in verband met heiligen en bedevaarten )
besmettelijke ziekten 159 ; ceters 45 ; coninxevel zie
koningzeer ; distel 45 ; ecrouelles zie koningzeer ; haarkwalen 177 ;
heiligennaam en ziektediening 9 ; hoofdkwalen 177 ; kanker 178 ;
katrienewiel 177 ; keelpijn 47 ; kinderzegen 241 ; kinderziekten 177 ;
kinkhoest 177 ; koeke 175 177-78 ; koningzeer 9 12 17 46 49 96 176 ;
kramp 178 ; kropgezwel, zie koningzeer ; onbekende kwalen 45 ;
V olksgeneeskunde

Ziekten . -
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plane 178 ; razernij 49 ; rode loop 12 ; schreien der kinderen 177 ;
steep 177 ; St .-Janspeerd 96 ; St .-Marko 96 ; strumae, zie koningzeer ;
vallende ziekte 159 ; waters 177 ; zenuwziekten 159 177 ; zilt 177.
Praktijken . - aanraking 9-10 47 49 177 197 ; bedevaart (2 of 3
samen) 178 ; belezen 159 ; broodjes 177 ; ex-voto's 116 151 151 256
284 317 ; keitjes 177 ; krokodil 256 284 317 ; lint 175 177-78 ;
litanie 175.77 ; mantel (Sint-Katerine's) 96 ; medaille 175-77 ; olie 177 ;
ondergoed wijden 178 ; repit 49 ; ringers (zich door - wringers) 382 ;
schildpad 256 ; taille 49 ; teen (van St.-Pieter) 177 .
Folklore

Bedevaartlied 150-51 ; bedevaartvaantjes 94 151 158 378 ; beroepsdiensters 175 .78 ; bier (als tractatie) 115 ; devotieboekjes 11 16 94 ;
devotieprentjes 47 151 ; donderbussen 115 ; hulstebringers (voor
kapel) 114 ; lindeboom 115 ; of f eranden in natura 114-15 159 ;
ommegang 93-94 150.51 382 ; pareerders (van kapel) 114 ; plakbrieven (bij bedevaarten) 94 ; ritueel (bij het dienen) 176-77 ;
St .-Maartensdeel 374 ; St .-Maartensvuur 374 ; Spaensche Misse 114 .
Legenden 127 151 193-97 315 317 .
Bed'evaartplaatsen

Abbeville 256. Antwerpen 10-11 50 . Ardooie 373.74 . Avekapelle 48.
Bottelare 241.44 . Bredene 127 . Brugge 143-46 197 . Cambrai 13 . Centula,
zie St .-Riquier . Corbeny 9 12 49-50. Cysoing 12.13 50. Deerlijk 200 241 .
Deulemont 178. Duinkerke 127 . Eaucourt (Bapaume) 50 . Edelare 256.
Egem 113-17 . Emelgem 177. Handzame 48 . Heist 127. Hertsberge 46-48.
leper 98. Izegem 48 . Kachtem 177 . Kerkhove(n) 382 . Koksijde 127.
Kortrijk 8 10 45 50 152 176-78 . Lichtervelde 178 . Lissewege 150 .51
382 . Lombardsijde 93-94 127-28 . Madrid 317 . Mariakerke 127 . Marialoop 177. Marke 177 . Meetkerke 127 . Middelkerke 127 . Nanteuil 8-9.
Oekene 159 . Reims 9.13 . Sevilla 284. St.-Catharina-Kuurne 177-78 .
St.-Hubert 49. St : Lodewijk-Deerlijk 241 . St .-Riquier 14 50 . Steenbrugge 178 . Strokrooie 382. Ter Doest 150 . Tiegem 46 . Tielt 177 .78 .
Vijve-St .-Elooi 175 178 . Wannegem-Lede 175 178. Wenduine 127 .
Wevelgem 177 . Wijshagen 382 . Wingene 8 12 176. Zulte 177 . Zwevegem 175 178 . Zwevezele 177 .
VOLKSVERTELSEL

Sagen. - Gouden of zilveren apostelen 88 125 ; kandelaren 88 ;
hoefijzers 126 . Rulderssage 109 . Boomgeesten 110. Goedevrijdagskind 289 . Stukspringen van kruis 228 . Metselaarsketel in kerkmuur
193 315 . Duitse schaper 208 .
Toveres 208 381. Toverij 209.
Zeisels . - Clemansje 1 . 't Peerd was blind 184.
Rijmen. -- Kinderrijmpjes 81 . Dronkemansvers 83 . Onder de groene
bomen 127. Huwelijksgedicht 134 . Litanie van trouwlustigen 158 .
VOLKSLIED

Monstreel, liedjeszanger 29 . Marktlied van H . Brigietje 29 . Operatitels to Brugge 112 . Dwaze Tresia en haar kiekens 211 . Historielied 225 . Lied van mijn Here van Lelidam 226 . Blinde Narden, liedjeszanger 285 . Brugs repertorium 285 . Liederenschrijfboeken 286 . Pyramus
en Thisbe 341 . De blinde man . Een mislopend meisje. Lied van Sofia 286.
Aanvangsregels. - Aenhoort ghy jonghers van moede kloeck 351 .
Daar is nu weder een grapje uitgestoken 286. Die met ons wilt broeder
spelen 111 . Het was op eenen dijsendach 228 . Komt van uit de verste
wijken 150 . Men hoort nu vele nieuwigheyd 212 . Naer Leijden, Comt
verblyden 348 . Op socialisten-demokraten 163 . Since Maartens avond 373 .
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VOLKSTAAL

Zegswijzen en spreuken . Ondervest, steppe, kazakke, moues, schort,

kous, sok 148-149. Schoen, sluffer, kloef 250-252 . Mots, hoed 363-365 .
Kleren allerlei 365-368 .
Aangetroeteld 366 . Arme vint 68. Bedutst 59 . Beeldemeisens 207 .
Boerlutte, boerestande 366 . Brief 59 . Falie 368 . Greet (gareel) 148 .
Hondekot 364. Kakemuts 363. Kakenhoed 365. Kapleerzen 251 . Kappe,
kaproen 368. Kerzeschuw 366 . Kozak 362 . Loofpaalden 207 . Manken 207 .
Marteko 366 . Melken (klokluiden) 63 . Mutse (eiers) 364 . Pijlkasse 364.
Planken (naaien) 149 . Poestermanieren 287 . Polka 363 . Ramzak 148 .
Raveel 366. Scherpen (motor) 17 . Sluf f eraar, sluf fere 251 . Stake 148 .
Stij(g)beugel 251 . Trappen (klokluiden) 63 . Triemaar 367 . Uitridderen 368. Vijgekaba 365 . Weerzot 366 . Wijleke (sluier) 368 . Zeeuwse
hoed 363. Zomerzot 365 .
LIT DE OUDE TAALSCHAT

Braedverkin 287 . Brake 58 . Dam 57 91 . Derdelinck 107 . Donatynne 261. Dul 7 . Ghewyld 261 . Ginnebeer 285. Hellebode 287 .
Hoppier 171 . Hovelinc 64 . Candeelhemde 27 . Kart 297 . Kerstenen (een
standaard) 35 . Coernovicie 261
. Coerkinderen 262. Cooten (gevangenis) 292 . Lichter 156 . Mater 260 . Mesken 349 . Mossatge (Muchacho) 100. Mulstoter 287 . Oudermans (hanze) 95 . Pa (rang) 25.
Palgieren 229 . Pappaert 298 . Paten 260. Paviewerck 20 378 . Poest 224
254 314. Prije 44 . Ransom 229 . Rapier 171 . Reulinck 111 . Reusinne 304.
Ridden (koorkap) 287 . Schijve 44. Schrine (doodkist) 155 . Schuyflae 116 . Snuutdouck 298 . Zoudie 132 . Spaensche misse 114. Spellewerc 297. Stake 61 . Swanck 57. Synsel 116 . Suptyle 261, Tafelier,
tafelierkin 262 . Thor 95 . Vat (doodkist) 155 . Veersenen 242. Vercxken
gheborstelt 136 . Vetlegger 192 221 . Vicarie 232 . Vylleynnie 101 .
Vuerstene 220 . Wachtenaer 348 . Wapentuer 132 .
OUDE SPREEKWOORDEN

Noch metten soute nosh metten mostaerde ; tegen de mane ghepist ;
waer de merrie manck gaet ; dweers in den sack ligghen ; stincken
ghelijck het galghevelt ; een peert in een wiege ; hond in sijnen
nest ; tot alien wore een schijve ; schoenen met hasevellen ghelapt ;
de duvet in de schotel ; niet een steke doer haer neuse sien ; spillen
in d'asschen 44 222 . Noch waer noch moer hebben 256. Leren kennen
op zynen heert 101 . Moe van gave 101 . Doer tstroop kycken 101 . Naer
den hemel vliegen zonder vlercken 100 . Liever van achtere ( dan ) van
varen bezien 100 . De stenen beclaghen (iets) 101 . Schapen wachten
in de mane 101 . Theunis gins, Theunis quam 64 . Alley en Flandre sans
cousteau 380 . Vlaanderse merrie (In Engeland : Flanders mare) 31 .
BOEKENNIEUWS
't Beertje 158 . A. BICKER CAARTEN . De molens in ons volksleven 28 .
R . BLOUARD . Saint Marcoul 8 . M . CAFME.YER . Van doop tot uitvaart 190.
W . DEBROCK . Bedevaartplaatsen van Vlaamse vissers 127 . S. J . DE LAST.
Archeologie en haar problemen 61 . ANDRE DEMEDTS . Gedicht van
0 . K . De Laey 253 . A . DE MEESTER . Het Huis ten Duinen to Brugge 94.
L . DENDOOVEN . De ommegang van Lissewege 382 . A . DESCHREVEL C . DENORME. Catalogue
Rijselse en Ieperse edelsmeedkunst 219 .
J . DE SMET . Brugge rond 1830 317. JEAN DE VINCENNES . Eglises de
Bruges 218 . L. DEVLIEGHER . Oudheidkundig onderzoek : St .-Kwintenskerk to Oostkerke 381 ; -- St .-Elooiskerk to Snellegem 381 . J . GRAULS .
Volkstaal en volksleven in het werk van Pieter Bruegel 5 . G . GYSELEN .
Schilderijen in het Gerechtshof to Brugge 377 . M . JACOB . De abdij
ten Duinen en haar standaardvoet 191 . K . LAMONT . Vervoermiddelen
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to Doomkerke 219 . E . LoTTHE . Feux verts sur les routes de Flandre 125 .
J . MASS . Beselaarse mengelingen 381 . P. MAXIMILIANUS . Guido Gezelle
en het Stabat Mater 93 . R. MEURANT. Les geants de cortege en
Belgique 378 . G . MICHIELS . Iconograf ie van de Steenstraat (Brugge) 219 .
J . NOTERDAEME . De fiscus Snellegem en de vroegste kerstening 27 . IRIS
ORIGO . The Merchant of Prato 90 . W. PEE. Anderhalve eeuw taalgrensverschuiving 181 . W . PEE c .s . De benamingen van de doodkist 155 .
J . PIETERS . Eufs de Paques en Belgique 92 . P . SAVAGNER. Table
generate Antiquaires de la Morinie 93 . P . SCHITTEKAT . Flitsen uit het
verleden 191. A. SCHOUTEET. Gedenkweerdige Aenteeckeningen van
Jan Karel Verbrugge 120 . Inventaris Archief Academie to Brugge 380 .
R . SEYS. Ontdaan van zijn knellende banden 120 . L . VAN ACKER. Klokkenwijding to Ardooie 63. R. VANDER LINDEN . Bedevaartvaantjes in OostVlaanderen 378 . A . VIAENE . Napoleon en Marie-Louise to Brugge 157 .
Prenten. Buitentekst : Kerk van Snellegem (1864) 381 . Wenduine
gallo-romeins vaatwerk ; vaatwerk uit kindergraf 322 .
In de tekst . - Ed Andries van Ruiselede 137. Francies De Riemacker
van Doomkerke 311. Modest Swanckaert van Doomkerke 311 . Jules
Leroy in 1885 to Brugge 397. Moeder en dochter D . C . die zelf zegenen
met de relikwie to Wannegem-Lede 175 . Het Goedevrijdagskind in de
Gouden Boomstoet to Brugge 295. Graf monument van de Heer van
Lelidam to Brugge 231 . De metselaarsketel in de 0 .-L.-Vrouwkerk to
Brugge 195 . Sint Markoen : zilveren zeinsel to Kortrijk 11 ; beevaartprentje to Hertsberge 47 ; beeld in de kerk to Wingene 13 . Oudenburg
luchtf oto 325 ; volgens de kaarten van Ferraris en Deventer 331 ;
reconstitutie van het last-romeinse castellum 333 . Portchester Castle,
last-romeins castellum 339. Een fort van het Litus Saxonicum : Burgh
Castle 329. Romeins vaatwerk uit Bredene 323 . Knuppelweg op het
strand to Mariakerke 327. - Silexbijl gevonden to St.-Michiels 85. Kaart van de kustvlakte in de Romeinse periode 336-337 . Schets van
de wegen en waterwegen ten noorden van Brugge 3Q7 . Stand van de
bodemkartering in West-Vlaanderen 41 .
Vraagwinkel. - a Bachten de Kupe » 32. Westvlaamse banken
160 174 . Constantijn Beert van Tielt 128 . De zeven bergen van WestVlaanderen 384 . Willem Bibaut van Tielt 288 . Biografie van Kortrijkse
kapittelheren 320 . Blendeblomme 192 . Briefwisseling pastoor Dutoit
Kortrijk 160 . Drie dagen voor zijn geluk geboren zijn 96 . Driekoningen
buiten de Kruispoort 256. Familie Cassetta 160. Familie Vlaming 384.
Garen in pleisterwerk 224 . Gasthuis der Viamingen to Sevilla 32.
Gebed om wrakgoed 384. Geschiedenis van de cichoreiteelt 96 . Gistelse
hovelingen 13 . Kaas van Klemskerke 160. Klokkenluiden bij de
giiden 128 . Knapenoorlogen 192 . Kraveelbuuse 64 . Kroniek van Boudewijn van Assenede 192 . Lijweek 32 . Loon van wijnsteker 224 . Luismarkt to Antwerpen 224 255 . Mariaverering to Lombartsijde 128 .
Historische monografieen over westvlaamse ondernemingen 128 . Paviewerck 320 378 . Witte nelder voor de jonkheid 356 377. School van
landbouwmeetkunde to Assebroek 288 . Order Ste Katerine's mantel 96 .
St .-Janspeerd 96 . Societeit van St .-Dorothea to Kortrijk 384 . Straatkruis
van de metselaars 160 362 . Theunis zinc 64 . Uithangbord van wisselaars 320 . Rode en witte valken 288 . Vleeshuis on Tillerem 64. Vogels
oplaten in de kerk 224 . Vriesweer 32 . Kortrijks zilverwerk to Schendelbeke 288 .
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