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VERTELLINGEN UIT HET WESTLAND
MACHT VAN DE KANUNNIK

Op een hofstee in de hommelstreke kwam er een leurder.
In 't weggaan tastte hij met z'n hand aan 't hoofd van 't zoontje
van 't hof, zeggende : maar gij zijt een goe' mannige.
Niemand gaf daar acht op, maar bij 't naar bedde gaan
vond de boerinne een grote luis op 't kind z'n voorhoofd.
Ze neep hem dood en verder ze peisde er niet meer op.
's Anderdaagsavonds weeral 't zelfde liedje. Den derden
avond, op een zaterdag, vond ze 't kind zijn kopje gruisdikke
van de luizen, 't wemelde van 't ongeroei. Ze kreeg als een
klets in haar aangezichte, riep den boer en alle twee waren
ze van oordeel dat het de schuld was van die rondloper die
't kind met zijn vuile handen had betast. Maar de rondleurder was weg, en waar gaan zoeken ?
Ze gingen daarop naar den deken om hun gelegenheid
uiteen te doen.
Den deken nu, als hij dat hoorde, humde 'n keer en
't en is van mijn werk niet, zei hij tegen den hoer, g'hebt
nen broere die kaneunik is, die is veel machtiger dan ik, en
ten andere 't hemdeke is nader dan 't rokske...
Nu, ze lieten zich gezeggen.
Als de kaneunik hoorde wat er op handen was, er is geen
tijd te verliezen, zei hij, ik kome zelf zo gauw mogelijk, en
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tracht intussen wat fasseels en enige houtbondels gereed te
zetten in den heerd, en hangt de grote marmiete gereed
boven 't vier.
Zo de kaneunik kwam naar 't hof, en nu elkendeen naar
bedde, zei hij, en hij spelde ze goed hun lesse dat ze niet
mochten opstaan eer dat ze geroepen werden.
't Was rond middernacht als de kaneunik zijn broere ging
oproepen en 't ander yolk meteen.
Maar was me dat daar een vertoog. De kaneunik stond
daar met zijn kleers in furrels, half geschoeperd, in schuim
en in zweet, z'n haar in stressen aan z'n vel geplakt, 't was
een ekse-homo. De keuken stond geheel overende, 't was
lijk een peerdstal.
'k Heb het lastig gehad, zei de kaneunik, 't was peerdewerk, tot driemaal toe werd ik onder de ketel in 't vier
gesmeten. Als 't omtrent kwart voor den twaalven was, ging
de halve deure open en een man van rond de veertig vroeg
mij wat ik van hem verlangde...
Ongedaan maken wat bier misdaan werd, zei ik. Daarop
vertrok de man zonder nog een woord te spreken.
Nu is alle gevaar geweken voor mensen en beesten, zei
de kaneunik, 'k ga me verversen van kleers en ondergoed,
en 'k ga vernachten bij mijnhere den deken, geef mij maar
een paar van uw beste en kloekste knechten mee met een
lanteern, en een paar keersen ten optelle. Dat alles welga...
En op 't hof hebben ze geen luis meer gezien.
— Gehoord van een zestigjarige vrouw uit Westvleteren
die het gehoord had van haar moeder.
FRIKSCHE DIE ENTWAT KOSTE

Friksche van Sint-Ief was door iedereen gekend als iemand
die, zoals men zei, << entwat koste >>. 't Was door elkendeen
geschuwd en 't woonde in een vervallen huizekotje van plak
en stak, moedermens allene, verlaten van God en de mensen.
't Gebeurde nu 'n keer dat ze op d'hofstee in 't naaste
gebuurte verachterd waren in 't loof trekken, en 't stond
om te vriezen. Ze zaten in nesten ongehoord, en ze vroegen
Friksche om loof te trekken.
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Hij kwam het af en hoevele moet ik er wel trekken,
vroeg hij.
Doet gij wat ge kunt, zeiden ze, 't is al wel.
's Navonds nu, als 't ventje kwam pap eten, ewel Friksche,
vroegen ze, hoe is 't gegaan ?
De partie is uit en gebonden, zei Friksche.
Ze peisden dat 't fabels waren, maar als ze gingen kijken
was heel het gemet rapen uit en gebonden.
— Verteld in 1950 te Sta vele door een wagenmaker geboortig van Wijtschate. Entwat kunnen = omgaan met ongekende
macht (duivel).
D E DUIVEL DOOR DE MOLENAAR BEDROGEN

Daar was 'n keer een molenare, hij had noch grof noch
fijn meer te malen, 't Kwam zo verre dat hij jaren pacht
ten achteren stond, hij ging algauw z'n molen mogen sluiten
en gaan om stuiten.
Hij ging en kloeg zijn nood aan de schaper. Waar dat
ge mee inzit, zei de schaper, ik weet iemand die er al vele
heeft d'er deure geholpen. Dat ge ze al zage, ge zoudt reusch
staan.
Ewel schaper, zei de molenare, moeste gij dat kunnen effen
klaarzen, 'k en zou 't van mijn leven vergeten.
Goed, zei de schaper, ge moogt er op rekenen. Alleenlijk
zult ge moeten een papiertje tekenen voor zoveel jaren, en
naderhand is uw ziele dan voor hem.
Dat laatste stond de molenaar lijk niet al te wel aan,
hij zweeg er over, maar peisde niet te min.
's Anderendaags kwam er een flinken here de molenwal
opgestapt, de trappen op en vriendschap, zei de duvel —
want 't was de duvel verkleed — ge zit in slechte lakens
en als ge wilt help ik voor vijfentwintig jaar, leven in weelde
en overvloed, en daarachter gaat ge mee in mijn dienst.
Akkoord ?
Wat kon de molenare anders doen dan aannemen. H i j
sloeg toe, en 't papiertje was getekend.
Nu kon hij zijn schulden betalen, hij zwom in 't geld.
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Als er wind was liet hij z'n molen draaien voor d'opsprake
van de mensen.
Maar niets blijft eeuwig duren en de vijfentwintig jaar
vergingen lijk rook... 't Moment naderde en hij vond geen
ander spit mee te wenden dan naar de paster te gaan en
zijn geval uiteen te doen. Veel betrouwen hebben op Onze
Vrouwe, zei de paster, vele lezen, en te gepasten tijde zal
zij u wel helpen.
Dat voldeed de molenare lijk maar halvelinge en de schaper
zal mij misschien beter kunnen helpen, peisde hij, 't is ten
anderen zijn schuld moet ik nu uit een vuilen lepel eten.
Zo moeilijk is dat niet, zei de schaper, ge moet zien den
duvel een werk te geven dat niet doenlijk is voor hem.
Als uw tijd uit is, zet ge een zak lijnzaad gereed op de
molen en als ze daar achter u komen, ge smijt heel de klik
van boven naar beneen. Daarmee zullen ze wel hun pluk
hebben en er blijft al hier en daar een zaadje achterwege.
De vijfentwintig jaar waren uit en op slag van ten twaalven
te middernacht kwam er een hele bende zwarte vogels de
molen opgevlogen al lelijk doende. De molenare gruwde er
van, maar hij zwaaide heel de klik lijnzaad in 't ronde naar
beneden.
Het geruchte viel stille, maar in een-twee-drie was het
laatste zaadje opgeraapt en weer de zak in.
De molenare zweette er van, maar hij vie! niet slinks, hij
pakte een zak meel en kletste den dienen ook naar beneen.
Weer raapten ze neerstig en de zak vulde zienderogen.
Van klare gepijndheid moest de molenare er een laten vliegen
in de wi de wereld, en raapt den dienen op als ge kunt,
zei hij...
Dat was boven de macht van de duvets. Ze mieken een
leven lijk een oordeel en vlogen were vanwaar dat ze gekomen
waren.
— Gehoord van een 65-jarige Pollinkhovenaar, die het
in zijn jonge jaren hoorde vertellen van Peej Gouwy van
't Voshol, gewezen maalder van de Burgmolen te Alveringem.
Reusch = verwonderd, bedwelmd.
A. BONNEZ.
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Nota bij de vertellingen.
De drie vertellingen uit het Westland zijn drie sagen : de eerste
twee handelen over de macht van onttoveraar en toveraar, de derde
is een duivelsage. De eerste en de derde zijn de merkwaardigste.
Onder de talrijke sagen over de macht van de geestelijkheid op
de toverij is het uitzonderlijk een << machtige kanunnik >> aan te
treffen. De luis als tovermiddel is algemeen bekend. Zie : A. De
Cock, Vlaamsche sagen uit de volksmond, A'dam 1921, blz. 53
en H. Stalpaert, Toverije in het Brugse Vrije, Brugge 1950, blz. 28.
<< Entwat kunnen >> staat in nauw verband met de macht die
algerneen in West-Vlaanderen aan de Duitse Schapers wordt toegekend. Het behandelde rnotief is een contaminatie met de
schaperssage << binden en stuiken », waarvan zeer veel varianten
werden opgetekend. Zie : H. Stalpaert, o.c., blz. 41.
Over het duivelspact zijn de Westvlaamse sagen minder talrijk.
Algemene studie vindt men bij : A. De Cock, Volkssage, Volksgeloof en Volksgebruik, Antwerpen 1918, blz. 37-63, Duivelsgeloof
in Vlaanderen. — De Westvlaamse variant blijkt sterk gecontamineerd met een schaperssage over toverboeken, vroeger te Pittem
opgenomen : Biekorf X [1899], blz. 165, alwaar ook een onuitvoerbaar werk de opgeroepen hellegeesten doet verdwijnen.
H. S.

GHEMEENE RAUWE COELT WEL

De Ieperse kroniekschrijver Augustijn van Hernighem beschrij ft
uitvoerig de grote droogte waarvan hij getuige was in de zomer
van 1590: in augustus voorzagen de vetleggers (vetweiders) dat
zij algemeen groot verlies op het uitbestede vee zouden lijden ;
maar, zo voegt de wijze koornmeter erbij : << ghemeene rauwe
coelt wel >>. (Biekorf 1958, 221). Rauwe = rouw.
Dit welluidende spreekwoord is, voor zover ik weet, in de
woordenboeken onbekend. Het stemt overeen met een jongere, niet
te dateren vorm : << Gemene last is Licht om dragen >>.
De gedachte zelf lag reeds uitgedrukt in een oud grieks spreekwoord dat door Erasmus in het latijn werd overgezet : << Commune
naufragium omnibus solatium >> (Adagia 1523). Hoewel dit woord
ons dichter brengt bij het fatalistische : << Als de hemel invalt,
we zitten er allemaal onder >>. De Ieperse spreuk van 1590 is eerder
optimistisch en ligt in de lijn van de bekende troost van de
Vlaming.
Van Hernighem was een rederijker en had een zekere belezenheid. Het is echter niet uitgesloten dat hij de << vinder » is van de
pittige vorm van dit spreekwoord.
C. B.
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DE VERWIJDERING VAN GEZELLE UIT BRUGGE
1872
De financiele moeilijkheden die de haastige verwijdering van
Gezelle — de vlucht naar Kortrijk — voor gevolg hadden, werden
tot nu toe traditioneel toegeschreven aan de oneerlijkheid van zijn
huishoudster Stephanie. Een andere klok is nu Stephanie zelf, in
de volgende brief door haar gericht aan haar Meester, drie maanden
na zijn verwijdering uit Brugge.
In zijn monografie over Guido Gezelle's avonturen in de journalistiek (p. 9 ; Tielt, 1954) stelde R. van Sint-Jan reeds de vraag
<< of Stephanie (door familie en vrienden) niet als bliksemafleider
werd gebruikt, terwijl het zwaartepunt der zaak elders zou zijn
gelegen >>.
Uit nog andere onuitgegeven documenten blijkt dat Gezelle feiteIijk niet door zijn meid, doch door Engelse vrienden in de geldelijke
verlegenheid werd gebracht die zijn verwijdering onvermijdelijk
heeft gemaakt.
A. V.

Brief van Stephanie Hinderyks aan Guido Gezelle
Brugge den 10 January 1873
Meester Gezelle
ik laet ul weeten Meester als dat ik nog niet gerust geweest hebt
van al den tyd dat gy weg zyt want den eenen en den anderen komt
naer my om geld, ik en weet niet wat doen gy weet geheel wel Meester
dat ik u toch altijd wel gedient hebbe dat ik peyze dat gy toch van
my niet en kan klagen want al dat ik en [1. heb] kunnen doen voor
ul ik en heb niet gelaeten. gy weet wel Meester als gy wat van noode
hadde dat ik het voor ul bezorgd hebbe zoo Meester ik peyze dat gy
ook op my zal peyzen om my wat te zenden en gy weet wel al dat er
betaelt geweest is in brugge dat het voor ul geweest heeft dat het
voor my niet en was. en nogtans heb ik den naeme dat het al voor
my was dat ik in geheel de stad van Brugge schuld gemaekt hebt
want ik heb al een plaets of 4 of 5 kunnen krygen en als zy hooren
dat ik het meyse geweest hebbe van minheer gezelle zy en willen my
niet uyt lien hoofde van al die schuld dat zy benouwd [zyn]. maer
die my dat aengedaen heeft zy zullen het tegenkoomen. en Minheer
zyt zoo goed van my sito sito een brief te schryven van goed gedraeg
gy weet wel dat ik kan spellewerken maer myn oogen zyn zoo slegt
geworden van de zwaerte kanten want als NM dat briefe zoude hebbe
ik zoude ton in een plaets kunnen gaen en gy weet wel Meester als
ik dienen dat ik veel meer gezondheyd hebbe want als ik op myn
kussen zytten dat [ik] ton altyd meest ziek zyn.
en ik vraege hoe dat het gaet met uwe gezondheyd en gy hebt de
compliementen van Minen Vader
stephanie hinderyks
woonende in de roodenstraet, 12
(Gezelle Museum. Brugge)

DE BLANKENBERGSE VOLLAARD
Au professeur Felix Rousseau, au
grand folkloriste namurois, ces quelques
pages de folklore flamand, en souvenir d'un
L. D.

Nog levendig herinner ik mij mijn verrassing een flink
jaar geleden toen ik, sinds enkele dagen te Blankenberge
woonachtig, bij een bakker een paar vollaards zag voorliggen,
kompleet met de nodige patakons.
Mij was alleen bekend dat de patakon in Vlaanderen geheel
uitgestorven was. Zo was het mij voorgekomen te Gent en
had ik vernomen uit de weinige vakliteratuur over het onderwerp. Het gehele geval boeide mij voldoende om nog eens
wat over het onderwerp bekend was, op te sporen. En er dan
ter plaatse op of te gaan om te vernemen hoe het er geschiedt.
Een gelukkige ontmoeting met de grote folklorist uit het
Naamse, Prof. Rousseau, bracht de conversatie op het onderwerp, en meteen was ik de voornaamste publikatie over vollaards en patakons rijker. Want waar bij ons de patakon
geheel aan het verdwijnen is ( 1 ), groeit sinds vele j aren in
Wallonie de belangstelling met het jaar. Zo blijkt uit de
enquete door Prof. M. A. Arnould gehouden in het jaar
1952 (2).
Alle folkloristen zijn het er over eens dat de vollaard (met
of zonder patakon) een van de oudste, zoniet de zuiverste
uiting is van het vlaamse volksleven. Op het eerste internationaal congres van volkskunst, in 1928 te Praag gehouden,
werd een plaat op 5 over Belgie aan de patakon gewijd. In
geen der naburige landen kent men iets dergelijks.
Over het ontstaan van de vollaard of patakon heeft men
geen inlichtingen. De oudste tot hiertoe bekende voorstelling
vindt men bij Pieter Breughel in zijn Kinderspelen >> van
het Museum voor Schone Kunsten te Wenen, wat ons toch
al vier eeuwen terug voert. Naar alle waarschijnlijkheid werd
van oudsher gelegenheidsgebak voortgebracht bij de grote
feesten van het kerkelijk jaar en zou het ijdel zijn een datum
te willen aanbrengen op dergelijk verschijnsel. Niet meer dan
de vraag naar de oorsprong heeft de betekenis der benamingen
voldaar (vollaard) en patakon een voldoende antwoord ge(1) J. Pieters, De Patacons of Schildekens onzer Nieuwjaarskoeken, in Ars Folklorica Belgica, o.l.v. P. De Keyser, Antwerpen,
1949, 107-148. Rijk geillustreerd. Zie over het verdwijnen vooral
blz. 132-138. Vriend Baert heeft trouwens voor Arnould de totale
verdwijning vastgesteld ten jare 1954. Mogen wij hem eens te
Blankenberge verwachten met Sinterklaas
(2) Maurice-A. Arnould, Les Gateaux de Noel et leur Decoration
en Hainaut in « Enquètes du Musêe de la Vie Wallonne », VII,
nrs. 73-76, Luik, 1954, 74 blz. geillustreerd.
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kregen. W e r d een geldstuk (patakon of andere munt) i n het
potaarde-schijfje geborgen o m het geschenk waardevoller te
maken, of w e r d het o o r s p r o n k e l i j k muntstuk vervangen door
een plaasteren s c h i l d ?
Stelt de v o l l a a r d met z i j n p a t a k o n op het algemeen p l a n
nog een reeks p r o b l e m e n , d a n doet m e n er best a a n , r e g i o n a a l
nog eens na te gaan wat er over verteld w o r d t en geweten is :
zodoende groeit misschien de belangstelling opnieuw en wordt
het dreigend gevaar v a n algemene v e r d w i j n i n g afgeweerd.
T y p i s c h i s b v b . dat toen we i n de H e e m k u n d i g e K r i n g v a n
Blankenberge een korte v o o r s t e l l i n g hielden v a n ons p r o b l e e m ,
de belangstelling groot genoeg was o m de algemene s y m p a t h i e
gaande te h o u d e n , en een paar i n l i c h t i n g e n I twee !) b i j te
winnen, t e r w i j l w i j a n d e r z i j d s moesten vernemen dat een
bakker te W e n d u i n e er mede o p h i e l d omdat z i j n v o l l a a r d s
even goed aftrok v o n d e n zonder als met « ingels » . W a n t te
Blankenberge, te W e n d u i n e , te K n o k k e is de benaming patak o n totaal onbekend, alleen kent m e n er ingels of stenen
(naar ons o p v i e l w e r d er b i j kerkgaande l u i b i j v o o r k e u r
ingel g e b r u i k t ) .
E n daarmee stelt z i c h het p r o b l e e m v a n de feestgelegenheid
waarop de v o l l a a r d geschonken w e r d .
V r i j w e l algemeen w o r d t de v o l l a a r d i n V l a a n d e r e n b i j
gelegenheid v a n K e r s t m i s en N i e u w j a a r geschonken. M . A r nould heeft bewezen dat de waalse v o l l a a r d (cougnouj
niet
kan voortkomen u i t het l a t i j n cunae « w i e g » , vandaar wiegek i n d , busselkind. E n i n d e r d a a d , de voorstelling is v r i j w e l
a n t h r o p o m o r f i s c h , zoals d u i d e l i j k b l i j k t u i t F i g . 1. I n dat
verband z o u de betekenis wèl geklopt hebben : ter h e r i n n e r i n g
aan het kindeke Jezus w o r d t een b u s s e l k i n d i n k o e k e b r o o d
geschonken. D e Waalse b a k k e r s z i j n daar zozeer i n opgegaan
dat z i j een kindeke i n f o n d a n t op h u n cougnous aanbrengen,
met gekookte a b r i k o z e n (de beste l i j m , verzekerde ons een
b a k k e r ) . I n dat geval z o u de v o l l a a r d zelf het wiegje voorstellen en de steen, later v e r v a n g e n d o o r de fondant, het
Jezuskindje.
I n V l a a n d e r e n echter, en z o w e l i n het W a a s l a n d als i n het
K o r t r i j k s e , wordt de v o l l a a r d b i j v o o r k e u r met N i e u w j a a r
geschonken door peter en meter a a n h u n petekind. D e l i e f d e
van de grootouders w e r d d a n o o k d o o r de kleinen getoetst en
bepaald naar de afmetingen v a n de v o l l a a r d en de postuurkes
erop, want de bakkers h a d d e n intussen een afzet gevonden
voor het overgebleven s u i k e r g o e d v a n K e r s t d a g . F i e r als
gieters stapten de k i n d e r e n de straat over met h u n monumentale vollaards ( u i t p e p e r k o e k ) , en h u n genoegen w e r d enkel
gemilderd b i j het zien v a n een ander k i n d dat een n o g groter

Fig. 1. De Blankenbergse vollaard.
Type ,van « grote vollaard », met een
grate patakon in het midden en
een kleine op ieder uiteinde.
Kleinere vollaards hebben ialleen 66n
centrale patakon, die ook al aan
het verkleinen is.

Fig. 2. Een ventekop. De
patakons met onregelmatige vorm van het hoofd
zijn niet meer to vinden.
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geval torste. Zo werd ons uiteen gedaan door iemand die het
in zijn jeugd, voor 1914, meegemaakt had te Kortrijk.
Om nu van Kortrijk naar Blankenberge terug te keren,
daar is het weer een andere geschiedenis. Men kent er alleen
de vollaard met Sinterklaas : de leerlingen der lagere klassen
krijgen er een op school van de grote Sint en verder zou geen
rechtgeaard Blankenbergenaar een Sinterklaas-geschenk als
volledig beschouwen, ontbrak de vollaard.

Fig. 3. Nog een ventekop. Ook hiervoor zijn de stenen niet
meer te vinden.
Naar ons oordeel, en in acht genomen de benaming << ingel »
voor de pijpaarden steen, moet de kerstvollaard er opzij geduwd zijn geworden naar Sinterklaas, dat een meer specifiek
kinderfeest is. Wij zien het dan zo : op Kerstdag bracht de
Engel Gabriel een vollaard aan het voeteneind van het bed
der kleintjes. M. Van Coppenolle heeft trouwens te Brugge
en langs de kust (maar voor de kust twijfelen we sterk) de
benaming << ingeltjies Gabrieel » genoteerd ( 3 ). Sindsdien
heeft de engel andere bezigheden gekregen (waakt hij niet
over radio en televisie ? ) en heeft hij zijn karwei afgestaan
aan de steeds meer populair wordende Sint, die toch ook
zijn geschenken aanbrengt in het holste van de nacht.
Wat er ook van zij, geen levende Blankenbergenaar heeft
(3) M. Van Coppenolle. Van ingeltjies Gabrieel en patakons in
West-Vlaanderen (weekblad) 15 juni 1946.

ooit vollaards gekend bij een andere gelegenheid dan het
Sinterklaasfeest.
Oorspronkelijk had men die dag niet enkel de vollaard,
ook de ventekop (zie Fig. 2) was er gekend, soms in uitgebreid familiaal verband, zodat vader, moeder en kroost,
hand in hand aan mekaar gebakken, een nogal zware brok
werden om door jeugdige magen verwerkt te worden. Ook
dieren kende men er (zie Fig. 3), maar sinds vele jaren

Vora in beukenhout, gesneden door bakker F. Bern,aert,
die zelf zijn patakons goot na de bevrijding (1l44) toen zij
nog niet opnieuw op de markt waren (73/68 mm).
Fig. 4.

zijn de nodige maskers en koppen uit de handel verdwenen
en meteen de venten en paarden. Ook in het Ieperse, waar
de « man te peerd >> zeer in trek was voor Sint Maarten, leeft
hij nog enkel in de herinnering.
Zoals overal kwam de oorlog, in 1940, een brutaal einde
stellen aan de Blankenbergse vollaard. Maar, zodra de oorlog
gedaan, dook de vollaard weer op.
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<< Een Sinterklaai zonder vollaard en is er geen, heeft vader
zaliger mij altijd gezegd >>, verzekerde ons Bakker Bernaert,
een van de weinige lokale bakkers, die tot de tweede Blankenbergse generatie behoort (aan de kust lopen ze trouwens
nergens dik), en toen is hij, om zijn vader plezier te doen,
maar zelf aan het fabriceren van patakons gegaan. Het werd
een familieaangelegenheid, zoals het ook gebeven is bij de
beroepspatakonfabrikanten, waarbij heel het huisgezin de
ganse avond doorbracht met schilderen in de komkommertijd.
Verschillende procede's heeft hij beproefd en telkens vielen
ze tegen : marspeinen ingels, maar die werden bruin onder
het bakken ; overstreken met glace royale (een soort gesmolten
suiker) , bleven ze wit, maar dan verdween de tekening en
de kleur onder een laag glazuur.
Eindelijk, en in afwachting van betere tijden, maakte Bakker Bernaert zijn patakons uit een mengsel van plaaster en
bloem, tegen het voortij dig harden van de plaaster. Die deeg
werd met de rolstok fijn gerold, dan iwerd, met een emportepiece(uitsteker) de ronde schijf uitgestoken, de zelfgesneden
matrijs erop geduwd (zie Fig. 4) om het relief en dan werd
eindelijk geverfd. , Om tijd te winnen werd het matrijs soms
terzij de gelaten en dadelijk met de vrije hand een eenvoudige
tekening aangebracht : bloemen, de zee en andere motieven.
Van zodra echter de pijpaarden patakon weer op de markt
kwam, werd het eigen fabrikaat opgegeven, want patakons
moeten licht zijn, om niet door de deeg te zakken, en daarom
is pijpaarde noodzakelijk, ook al omdat zij mooi wit blijft
onder het bakken.
Vandaar dat de patakon nog uitsluitend gebakken wordt in
Henegouwen. Vroeger werd hij zowat overal ter plaatse
voortgebracht. J. Pieters identificeerde 13 ateliers : 2 in Brabant (Leuven en Tienen) , 3 in Antwerpen (Mechelen, Lier
en Turnhout), 5 in Oostvlaanderen wat geen wonder is voor
een Oostvlaming (Berlare en Dendermonde, Hamme, Gent,
Wetteren en Stekene), 2 in Henegouwen (Mons en Baudour,
die nog bestaat), 1 in West-Vlaanderen (Kortrijk). Wat dit
Kortrijks atelier betreft, men kan het verklaren door de aanwezigheid van de geschikte grondstof, menen wij. Het was
een Willemijns uit het gekende pottenbakkersgeslacht die ze
voortbracht.
Voor Gent is het weer wat anders. Daar stak het niet zo
nauw met het gewicht : de patakon werd er immers aangebracht op een peperkoek (lekkerkoeke) en die kan al tegen
een duwtje. Vandaar dat ze soms serieuse afmetingen aannamen, zo in doorsnee als in dikte, en dat ze een uitgesproken
relief kregen. Een oude gentse patakon met een figuur van
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St.-Antonius, die als versiering van de Nieuwjaarspeperkoek
diende, heeft een doormeter van 10,5 cm en is wel een i cm
dik. Nu maakt men er nog wel van 11,5 cm maar ge kunt
er erwtjes doorblazen.
Al die ateliers in het Vlaamse land zijn echter totaal verdwenen en alleen nog Baudour, Quaregnon en Saint-Ghislain
leveren nog de drie bestaande ateliers.
Door toedoen van een Bakker uit Quenast (maar die ook
de zeelucht verkoos ) wordt de Blankenbergse bakkersbond
bevoorraad, al kunnen hun bestellingen nooit volledig uitge-

Fig. 5. Meest gebruikelijke patakons te Blankenberge.
GefaDriceerd door het atelier Lorrimier te St.-Ghislain.

voerd worden. Zo wordt men ook steeds zuiniger met de
patakons op de vollaard. Want traditioneel moest de vollaard
beantwoorden aan de uitstekende definitie die wijlen Maurits
Van Coppenolle ervan gaf : « gebakken uit deeg van koekebrood, zonder korenten, in een eigenaardige vorm : langwerpig met aan elk einde een klein rond broodje ; boven
op de korst steekt in het middendeel een grote en op ieder
uiteinde een kleine patakon » (zie Fig. 1). Nu echter zijn
de patakons aan de uiteinden voorbehouden aan de grotere
vollaards en de grote patakons in het midden zijn ook al
aan het verkleinen ! Trouwens, de patakon aan het gewicht
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is ook al niet zo goedkoop (ong. 40 F het kilo) , dus een
stukje meer dan de deeg, en wie zal dat betalen ?
Dat de levering van patakons niet kan gevolgd worden ligt
natuurlijk in de schaarsheid der ateliers, waar men niet alleen
meer patakons bakt. Maar er is meer. Onder welke invloed
men weet het niet, doch de grootwarenhuizen in Brussel zijn
aan de verkoop gegaan van kleine vollaards met centrale
patakon tegen 5 F stuk, en of die schoven !
Zijn het diezelfde Brusselaars, of de traditie-echte Walen,
die de vollaard weer naar een andere plaats op onze kust
hebben doen overwaaien ? Feit is, dat men voortaan met
Kerstmis vollaards kan kopen te Knokke.
De patakons die te Blankenberge verwerkt worden komen
alien uit het atelier van Lorrimier te Saint-Ghislain, naar we
hebben kunnen afleiden uit de reprodukties bij M. Arnould.
De rijke overlevering is, in de keuze der onderwerpen, ook
al teloorgegaan : vroeger werden in de ateliers dikwijls motieven verwerkt, men vond een serie ambachten, een reeks
bloemen, dieren of wat weet ik al. Ook de aktualiteit werd
er al eens behandeld, en een patakon in het Gruuthusemuseum
te Brugge is er een goed voorbeeld van. Hier hebben wij
een patakon voorhanden naar alle waarschijnlijkheid behorend tot een reeks die het leven van Napoleon afbeeldde,
tot met de verheerlijking van zijn zoom Het behandelde thema
is afgekeken van een nogal ruim verspreide gravuur, alleen
houdt de adelaar hier nog de wereldbol omklemd, waar hij,
in de volksprent, diezelfde aardbol uit verbijstering laat ontglippen aan zijn machtige klauw.
Nu wordt de keuze allengerhand meer en meer beperkt.
De afbeelding (Fig. 5) die we brengen geeft al de onderwerpen aan die wij hebben kunnen bij mekaar krijgen, veel
van wat eertijds was, is er niet meer bij, en ongelukkig, de
geometrische figuur krijgt stilaan de bovenhand. Men ziet,
gcmeenschapskunst wordt het al langs om minder.
Wat zal er van onze Blankenbergse vollaard geworden ? ...
Wij kopen van niet, maar wij vrezen, dat hij de weg zal
opgaan van wat de simpele vreugde was van onze ouders en
ook al van ons, de weg der vergetelheid.
Mochten deze lijnen een ietsje bijdragen om de vollaard in
leven te houden bij ons, dan zullen wij er nog dikwijls over
schrijven.
Blankenberge, 10-1-1960.

L. DANHIEUX
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VLIEGENDE MAANDAG
VLUCHTERSMAANDAG
24 augustus 1914
De mededelingen in Biekorf 1959 (blz. 88, 118 en 137) hebben,
zo vrees ik, verwarring gesticht omtrent de historienaam « Vliegende
Maandag », en gaan doen geloven dat in de zomer van 1914,
West-Vlaanderen twee « Vliegende Maandagen » beleefd heeft :
24 augustus en 14 september.
« Vliegende, Vluchters- of Lopersmaandag >> dat is toch
de spotnaam waarmede de massa-vlucht bestempeld werd, die op
24 aug. 1914, niet alleen de streek tussen Leie en Schelde, maar
geheel het midden en zuiden der beide Vlaanders overhoop zette.
Het is die dag van 24 aug. die door Leon Defraye bedoeld wordt
in zijn « Deerlijk in oorlogstijd », onder de benarning « Lopersmaandag >> ; het is de « Fatale dag >> waarover Stijn Streuvels zo
raak en roerend vertelt in zijn dagboek « In Oorlogstijd » en waarover Rene Declercq het heeft in zijn « Wijnavond bij Dr Aldegraaf >>, alsook Hector Vandevelde in zijn « Leupegem >>, onder
de naam « Vluchtersmaandag >>.
Op 14 sept. 1914 zijn er ook wel rechts en links mensen, —
misschien zelfs hele wijken of dorpen, -- op de vlucht gegaan, voor
de oprukkende duitse troepen, maar dat heeft geen lap te leggen
aan wat schier geheel het midden en zuiden der beide Vlaanders
hebben medegemaakt of zien gebeuren dien enen 24 aug., namelijk
de wilde panische vlucht van duizenden mannen die, zonder bepaald
te weten waarom, zonder ooit « een duits >> gezien of gehoord te
hebben, — maar alleen op 't zeggen van anderen die het ook maar
wisten van « horen zeggen >>, al opeens op de vlucht sloegen, en
de gekste schuiloorden opzochten, om te ontkomen aan de greep
der duitse troepen, die, naar men zei, al 't mannenvolk medenamen
en voorop deden marcheren als dekking tegen de vijand.
Die duizenden goedgelovige mensen, die alzo opeens op de vlucht
sloegen, meestal zonder te weten of gedacht te hebben waar naartoe,
deden niets anders dan op hun doortocht schrik en angst verspreiden
en andere goedgelovigen mede op de vlucht drijven.
Ik heb dat weten gebeuren en daar een klein hoeksken van gezien,
die avond van 24 aug. toen ik op staminee zat in 't Peerd te Rumbeke. Wij hadden 's morgens een eerste duitse patrouille gezien
van 7 of 9 lanciers, — ulanen werden ze seffens gedoopt, -- die
door het dorp gereden kwamen en al over de Vijfwegen naar
Roeselare getrokken waren, zonder bier enig kwaad te doen ; er
werd die dag en die avond schier van niets anders gesproken.
Opeens hoorden wij gerucht en geloop op straat van een hele
bende mensen, en een paar mannen kwamen binnengesprongen, al
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roepend : << Mensen, de Duitsers zijn daar, en ze pakken alleman
mede : vlucht ! vlucht ! >>. — Geen middel wat meer te vernemen,
in 'ne fluit waren ze weer buiten. Dat had natuurlijk opschudding
verwekt en wij gingen zien op straat wat er gebeurde. Van de
voorbijlopende vluchters konden wij alleen vernemen dat de Duitsers
hen op de hielen zaten en al 't mannevolk deden mee marcheren,
en... dat wij << ezels waren van niet mee te vluchten >>. Zeggen
noch vragen hielp tot niets. Ook de Burgemeester van Rumbeke,
die wij hadden laten bijroepen, en die poogde de vluchters te kalmeren en gerust te stellen, had niet 't minste gehoor. Zij wilden
weg, en vluchtten verder het westen in. Veel verder dan de steenweg
Roeselare-Menen zijn de meesten onder hen toch niet gelopen.
Het is maar de volgende dagen dat wij te weten kwamen hoe dat
ineenzat en wat aanleiding geweest was tot die panische massa-vlucht.
Jos. De Smet vertelt in Biekorf (1959, blz. 137) heel juist wat aan
de oorsprong lag van deze geweldige paniek en hoe het afliep
tussen Schelde en Leie.
Hoe het in midden- en zuid-West-Vlaanderen vergaan is kunnen
we lezen in de weekbladen van de streek die dan nog regelmatig
verschenen. In zijn Memoriale Rumbecanum heeft Pastoor Slosse
verscheidene krantenknipsels ingeplakt onder de titel : << De Benauwelijke Vlucht van 24-25 augustus gestremd t' Ouckene, Rumbeke
en Rousselare >>. Daaruit de volgende bijzonderheden.
De Gazette van Iseghem van zaterdag 29 aug. 1914 beschrijft
eerst de paniek die ontstaat te Denderleeuw en voortloopt over
Aalst en Gent. Oostvlaamse vluchtelingen belanden in de namiddag
en de avonduren van 24 aug. te Avelgem, Deerlijk, Vichte, Kuurne,
Hulste, Emelgem, Izegem, Kachtem, Rumbeke... Zij verspreiden
angst en schrik van dorp tot dorp. << Er zijn mannen die in eenen
put sprongen, anderen die zich op de boomen, in struiken of
grachten verdoken hebben. Te Lendelede kwamen er 9 menschen
op een boerenhof rand 2 ure 's nachts om slaping te vragen, en
de twee zoons van 't hof waren reeds zelve gevlucht... Iedereen
geloofde door de Duitschers achtervolgd te zijn, en niemand had
onderwege een enkele vijand ontwaard... ». Onder de vluchtelingen
waren boeren en arbeiders, ambtenaren en geestelijken. 's Anderendaa gs was de rust volkomen hersteld.
Uit de Gazette van Thielt van 29 aug. nog volgende bijzonderheden.
Maandag avond tusschen 7 en 8 ure, was het op de Markt hier te
Thielt zeer woelig. Het was juist na de dagelijksche beevaart naar
Stockt dat er, per rijwiel en per rijtuig, een geheelen hoop
vluchtelingen kwamen afgestormd van Denterghem en van de gemeenten
daar in 't ronde, ook van verder tot van over Oudenaarde, al om
't wille van de uhlanen en andere Duitschers die afgekomen waren
enkel in de inbeelding van de verschrikte lieden. En 't schoonste van
al, deze vluchtelingen wisten te vertellen wat de Duitschers al deden
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en hoe zij al het nog gangbaar yolk meevoerden ; ziet ge, maar
seffens mee en voort, of antlers...
Ook nog elders, te Roosebeke en te Meulebeke, zijn het tooneelen
van schrik en verwarring geweest, al van vluchtelingen die... bijna
gepakt waren door de uhlanen ! Te Roosebeke heeft het schuw gegaan,
en eene ware verschrikking had de lieden aangegrepen. — Langs
Ruysselede en Caneghem zijn er, in den nacht van maandag, de macht
van velos gepasseerd, al van menschen die naar Holland vluchtten...
Te Wyngene was het ook een eindeloos dingen, al van dien onverstaanbaren schrik. Veel lieden van Wyngene en veel toegekomene
vluchtelingen, hebben maandag nacht in de Wyngensche Bosschen
geslapen
En het weekblad << Boos Iseghem », ook van 29 aug. 1914,
besluit zijn artikel << Een angstige avond » met volgende kleurrijke
snapfotos :
Over de uitzinnige vlucht van maandag komt er ons nog van alle
kanten nieuws toe.
Een brave pastor eener gemeente, op twee uren afstand van hier
gelegen, verdook zich in zijne suikerboonen en bleef daar 2 uren op
den buik liggen, zonder ooit te durven roeren.
Een secretaris eener groote gemeente kroop in den aardappelkelder.
De opening waar hij was doorgekropen werd bedekt met eene gebrekkige plank en wat aardappelgroeze. Plotseling kwam zijn hond over
de opening geloopen. Planke, groeze en hond, vlogen de diepte in,
en de secretaris riep en huilde als een bezetene. Hij meende dat hij
gebombardeerd was.
Vier mannen van Thielt weigerden te vluchten, zij waren niet benauwd. Zij verschuilden zich in eenen aalput waar zij tot 's morgens,
tot over de knien, in den... eau de Cologne zaten.
Een sluismeester vluchtte met vrouw en kinders in een nabijgelegen
bosch ; wanneer zij alien goed verdoken en verscholen waren, werden
zij gewaar dat zij hun geld... en een kind vergeten waren.
Te Cachtem was een kerel, kloek en sterk gebouwd, die ook ging
vluchten, maar wat hij ook al deed, hij gerocht in zijn broek niet,
hij kwam nooit in de beenderlingen terecht. Kwaad als een halve
duivel, bond hij zijn broek rond hem en vluchtte weg. Doch aan
Cachtem-statie gekomen bemerkte hij dat hij zijn vrouwe's schorte
boven zijnen van achteren had gebonden. Hij liep toch voorts...
In een omzendbrief van 28 augustus had Gouverneur Janssens
de Bisthoven ondertussen aangemaand tot kalmte en waardigheid.
De vluchters van << Vliegende maandag >> waren achteraf geen
een beetje fier met hun looppartij en hadden liefst dat daarover
gezwegen werd, wat natuurlijk voor onze vlaamse uilenspiegels een
reden was om er eens te meer mede te spotten, en er hier en daar
nog wat komische bijzonderheden bij te dichten. Er werden zelfs
schimpliedjes gedicht en gezongen. In zijn << 2de Oorlogsdagboek >>
haalt Leon Defraeye er een aan, opgesteld door Van Aalst
van Waregem ; en Hektor Vandevelde in zijn boek << Leupegem >>,
haalt er ook een aan verschenen in << De Wekker >> van Oudenaarde. Ze zijn geen een beetje mals voor de vluchters.
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Tot verontschuldiging van de lopers moeten we hier bijvoegen
dat de berichtgeving in de pers — en er waren onmiddellijk nieuwe
dagbladen opgedoken, zoals De Telegraaf b.v. — tot zo'n paniek
veel heeft bijgedragen. Een studie over de persberichten in aug.-sept.
1914 — zoals ten andere ook over de radio- en persberichten in
mei 1940 ! — zou zeer leerrijk zijn.
En nu over de benaming zelf, waarover Biekorf (1959, 420)
verdere uitleg vraagt.
Wanneer juist de benaming Vliegende Maandag » in gebruik
gekomen is, kan ik niet met zekerheid zeggen. Te Rumbeke zelf is
deze benaming nooit in gebruik geweest in de volksmond : men
spreekt er alleen van Vluchtersmaandag. De mensen die het beleefd
hebben zijn die naam nog niet vergeten ; de jonge generatie kent
hem niet. Het schijnt mij toe — 45 jaar na datum moet men
voorzichtig met eigen herinneringen omgaan ! — dat de benaming
Vluchtersmaandag
Vluchtersmaanda
a reeds in gebruik was voor het einde van 1914.
En ook Schuwe
Een bewijs, althans voor de benaming Schuwe Maandag (19 oktober) vind ik in een nota van Pastoor Slosse in zijn bovengenoemd
Memoriale : reeds op 29 dec. 1914 spreekt hij daar over Schuwe
Maandag als over een dag die bij iedereen bekend was.
Te Rumbeke hebben wij op 3-4 sept. 1914 een honderdtal vluchtelingen uit het Antwerpse gelogeerd en onderhouden. Dat waren
vluchtelingen en geen vluchters »voor die mensen hebben wij
nooit anders dan echt en diep me'delijden gehad. De vluchters
echter van 24 augustus wekten altijd de lachlust en werden beschouwd als kiekhoofden die men had beetgenomen en die eeuwig
onnozel hadden gedaan op hun vlucht. Men maakte altijd duidelijk
onderscheid tussen vluchtelingen en vluchters. Vluchtersmaandag,
zowel als Vliegende Maandag, heeft steeds in onze oren geklonken
als een welverdiende spotnaam. En het heeft, historisch bekeken,
geen zin deze benaming op andere beroerde maandagen van de
eerste oorlogsweken van 1914 over te dragen.
Schuwe Maandag (19 oktober) daarentegen was een dag van
bloed en tranen. Ook deze laatste, zo tragische, dag is bij de jonge
generatie een onbekende geworden ; de naam zelf sterft uit. Tot
voor enkele jaren werd te Rumbeke op elke 19 oktober een jaargetijde gehouden voor de slachtoffers van Schuwe Maandag » :
zo werd de dienst op de predikstoel en in het parochieblad aangckondigd. Sedert enkele jaren gaat de verjaardag van << Schuwe
Maandag » en zijn slachtoffers te Rumbeke voorbij zonder enige
herdenking. En de naam is werkelijk een letterkundige historienaam aan het worden.
Rumbeke.
J. DELBAERE
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SMOKKELCENTRUM POPERINGE IN 1767
De stad Poperinge telde in 1767 een aantal winkels dat, volgens
het rapport van de douaneofficieren (Algemeen Rijksarchief te
Brussel, Conseil des Finances), buiten elke verhouding tot het
aantal inwoners stand. Zij noemen niet minder dan 34 winkels van
textielwaren << sans les petites choperies >> : 4 lakenhandelaars verkochten ook allerlei stoffen en lijnwaad ; 4 andere verhandelden
stoffen, linnen en katoen ; en daarnaast waren 26 winkels van linnen,
zakdoeken en lint. Een doom in het oog van de douaniers was
die beruchte winkel van De Leene op Poperinge-Buiten : << la fameuse
boutique a La Lienne (zo schrijft het rapport van 1767) scabreusement situee sur le grand chemin de Bailleul et a un gros quart
de lieue de la frontiere, oii it se trouve une quantite prodigieuse
de toutes sortes de marchandises en draps, etoffes etc. >>. Deze
winkel is een ware stapelplaats van smokkelgoed die al de winkels
van Poperinge van franse stoffen voorziet. Om de douane te
paaien warden nu en dan enige stukken aangegeven.
Er waren nog andere zulke winkels op de grens : de douaniers
wisten er drie zijn te Boeschepe, twee te Westouter en twee te
Godsvelde (Godewaersvelde).
Terwijl deze grenshandel ongemeen bloeide, gingen de plaatselijke nijverheid en het handwerk achteruit. de lijnwaadwevers, in
1767 een goede honderd in getal, bekloegen zich over de toestand
van de garenmarkt : zij konden zich niet meer regelmatig bevoorraden op de markt van Poperinge, Franse handelaars en hun Vlaamse
agenten gingen op de marktdagen de spinsters te gemoet en kochten
onderweg een deel van het ruw garen op. En de fabrikanten van
leper, vooral Malou en Hovyn, hielden voor het overige deel de
garenmarkt van Poperinge in handen (Biekorf 1954, 147). Met het
gevolg dat de wevers de een na de ander hun huisgetouw verlieten
en overgingen naar de garenhandel, het << ketsen 7>, waarmede zij
gemakkelijker geld konden verdienen.
De vroeger zeer bloeiende garentwijnderij was ook aan 't afnemen.
De twijnders, die hun ruw garen trokken uit de omstreken en
van de spinsters te lande, werden ook de pas afgesneden door de
bovengenoemde concurrenten. En ook in hun afzet werden ze gehinderd sedert een keizerlijke ordonnantie het leuren op het platteland beteugelde : vroeger immers gingen zij steeds vrij langs de
wegen om hun naaigarens rond te venten, in de winkels te lande
hadden zij hun beste klanten. In 1767 waren nog een vijftiental
twijnders werkzaam. Hier volgen hun namen met tussen haakjes
het aantal werklieden in hun dienst. — Francois Danneel en zijn
moeder (6). Pierre Savaete (4, soms 5). Charles Laroux (4).
Philippe Billiau, Ignace Caron, Therese Cerf (elk 3). Francois
Bradt, Jacques Ghisse, N (?) Carton (elk 2). Pierre Ameele, N (?)
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Declercq, Weduwe Bradt, Pierre Vermeesch en Vader, Pierre Clau
(elk 1). Charles Braem werkte alleen. De twijnders stelden dus
te zamen 35 man te werk.
Van de vier blekerijen deed de garenblekerij de beste zaken : zij
werkte met 20 man en had een jaarlijkse omzet van 60.000 pond
garen, die geheel naar de kooplieden van leper ging. De drie lijnwaadblekerijen stelden elk vier, somtijds maar twee man te werk.
De blekerijen waren alle vier ontstaan omstreeks 1750 en werkten
zonder octrooi.
De wolkammerij verkeerde in volslagen verval : van de 14 wolkammers in 1763 bleven er in 1767 nog 8 over. In hetzelfde jaar
hielden nog twee kousewevers stand. (Biekorf 1952, 33). Twee
hoedenmakers, Pierre Vercruysse en Fredericq Hughebaert, verwerkten nog een zekere hoeveelheid wol ; zij stelden elk 2 man
te werk.
Het verbod op de leurhandel benadeelde ook de belangrijkste
nijverheid van Poperinge : de schoenmakerij. De meesters-schoenmakers — er waren er 50 waarvan sommige 18 a 20 gasten te werk
stelden — deden in 1767 hun beklag omdat ze met hun koopwaar
niet meer mochten venten langs de dorpen en gehuchten.
De schoenmakers kochten hun leder bij huidevetters te leper,
Diksmuide en Veurne, niet bij de huidevetters van Poperinge zelf,
die meer handelaars dan fabrikanten waren. Zeven leerlooiers hadden er samen 12 kuipen in bedrijf ; zij kochten huiden in de
omstreken op en zonden ze voor een groot deel onbewerkt naar
Wervik, dat toentertijd een zeer actief smokkelcentrum was. Sieur
Chastelain was er de grote afnemer die de opgekochte huiden
verder onbewerkt over de grens wist te brengen. Feitelijk dekte
de Poperingse leerlooierij een belangrijke smokkelhandel in huiden
via Wervik. (Biekorf 1955, 287).
De vier tabakfabrikanten : Foquedey, Wilsoet, Bertin Quion en
Morel, die elk een dozijn gasten in dienst hadden, verwerkten
overzeese tabaksoorten (die over Brugge, Oostende en Nieuwpoort
binnenkwamen) met tabak uit eigen streek. Een goed deel van
hun productie ging in smokkel naar Frankrijk. (Biekorf 1953, 80).
Ook de pottenbakkerij was, ten dele althans, op Frankrijk gericht. Poperinge telde drie bedrijven met elk 5 werklieden. Poperings
aardewerk had een goede naam : << le potteries sont reputees des
plus parfaites », zegt het rapport. De pottenbakkers werkten zonder
octrooi.
Uit dit overzicht van de Poperingse economie in 1767 blijkt dat
er in die jaren een verschuiving heeft plaats gehad van nijverheid
naar koophandel : fabrikanten worden negotianten en somtijds dekt
de fabriek de negotie, die een typische grensnegotie is. De ontwikkeling van de plaatselijke nijverheden wordt geremd en ontwricht
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door de uitvoer van de eigen grondstoffen. Dit was vooral het
geval met de weverij en zelfs de twijnderij. Het gesponnen vlasgaren van het Poperingse ging naar Frankrijk, hetzij rechtstreeks,
hetzij over de fabrikanten van leper. Voor een groot deel ongebleekt.
Deze beweging, die zich in 1767 op de Poperingse garenmarkt
aftekent, heeft zich in de volgende jaren tot dieper in WestViaanderen uitgebreid. In 1780 zien de belangrijke garenmarkten
van Menen, Izegem en Roeselare een goed deel van hun ongebleekt
vlasgaren regelmatig opgekocht door talrijke kleine fabrikanten van
Wervik. Fabrikanten, die feitelijk negotianten en smokkelaars zijn.
Het rapport van de douaneofficieren (Algemeen Rijksarchief te
Brussel. Conseil des Finances n. 6135) klaagt deze toestand aan.
Wel was er bij keizerlijke ordonnantie een beperking op het vervoer
van vlasgaren in de grenszone opgelegd, doch de maatregel werd
ontdoken met medewerking van de magistraat van Wervik. De
wetheren van de grenssteden mochten immers certificaten van vervoer
aan hun onderdanen afleveren, en de heren van Wervik maakten
een zeer ruim, zoniet onbegrensd gebruik van hun voorrecht. De
Wervikse wevers kregen certificaten zoveel ze wilden tegen 1 sol
per exemplaar ; de wetheren gingen zelfs nog verder : zij gaven
blanco vrijbrieven, de belanghebbenden konden deze zelf invullen
mits de 100 pond per keer en per wever niet te overschrijden.
In feite waren de Wervikse kleine << fabrikanten >> en wevers
de tussenpersonen van de Franse manufacturiers en kooplieden :
deze lieten eenvoudig de garens, die ze op de markten van Izegem
en Roeselare hadden opgekocht, naar Wervik overvoeren onder
dekking van de vrijbrieven van hun Wervikse facteurs. Eens te
Wervik, ging de koopwaar naar de z.g. << fabrieken >> op de Leie, die
niets anders waren dan stapelplaatsen van smokkelgoed. En de
Vlaamse vlasgarens werden met de bootjes over de Leie gesmokkeld
bij voile dag. Zo was de toestand in 1780.
Volgens zijn zeggen stond de douaneofficier machteloos tegenover
deze praktijken. Hij kon de schepenen van Wervik niet overhalen
om hun vrijbrieven met meer voorzichtigheid uit te geven. En zo
bereikte de lading, onder goede dekking, maar steeds weer de
Leieboord waar goed getrainde mannen de overvaart verzekerden.
DramatisChe ontmoetingen met de douaniers, zoals ze zich op de
beruchte V olandrie, op de open Leie tussen Wevelgem en Menen,
afspeelden — en zoals ze beschreven werden door E. Sabbe (Histoire
de l'industrie liniere en Belgique 37-38 ; Brussel 1945) — waren
hier niet te vrezen.
Verliezenden daarbij waren : ten eerste Zijne Majesteit de Keizer,
zo noteert onze verslaggever, er komen immers geen rechten binnen
terwijl de uitvoer groter is dan ooit. En ten tweede, de talrijke
kleine arme spinners en spinsters die in de klauw van de
kooplieden zitten : deze verkonden luid op de markt dat de uitvoer

— 22 —
van garens steeds moeilijker wordt om zodoende de prijzen te
drukken.
Uit de mededelingen van deze laatste douaneofficier mo lten we
afleiden dat het afromen van de garenmarkt door de smokkelhandel
in de Oostenrijkse tijd zich niet alleen te Poperinge heeft voorgedaan. Het zal een algemeen verschijnsel in onze grensprovincie
geweest zijn, ook de binnengewestelijke markten lagen op het
smokkelnet. Uit de laatste beschouwing van het verslag blijkt ook
dat de vingeren van oud en jong alhier zo vlijtig hebben gesponnen,
dat zij bijwijlen hoeveelheden vlasgaren op de markt hebben gebracht die de vraag van de inkrimpende eigen weverij en van een
uitgebreide smokkelhandel te boven gingen.
A. VIAENE

DEN TAS ONDERTREKKEN

(Biekorf 1959, blz. 127 en 156)
« Ge moogt den tas niet ondertrekken >> : zo wordt in Stavele en
ommeland ook gezegd aan tafel en dat geldt als beleefdheidsregel.
De zegswijze is ook bekend en geldt als wet bij het huwelijk,
alhoewel er aan de algemene regel ook uitzonderingen zijn.
Dit gezegde komt natuurlijk voort van het gebruik bij het
schuurdorsen, doch ook bier zijn er uitzonderingen, b.v. bij heel
nat weer of bij dooiweer wordt de opperste laag schoven vochtig en
« komen ze aan » zoals men zei « taai lijk welster ». Men legde
dan de opperste laag taaie en steeg geworden schoven aan de kant
en nam de droge schoven af om te dorsen.
Waar een kuddeke dochters zijn die niet of althans niet bijtijds
aan de man geraken, laat men gemakkelijk den tas ondertrekken,
hoewel niet zonder tegenzin. « Dat is al geen goed om bij te
houden >>, zegt men.
In dit geval zegt men ook nog : « Ze zullen ze moeten vummen
en dekken met van 't zelfde >>. 't Volgende gebeurde in Lo, een
vijftig jaar geleden, bij 't opkomen van de dorsmachines : de
« schurederschers » waren daar zeer tegen gekant, terecht vreesden
zij zonder werk te geraken. 't Was dan dat een boer in Lo, nogal
een vrijzegger, het er maar uitflapte : « ze gaan moeten de schurederschers vummen en dekken met zwingelaars >>. Hij wilde zeggen
dat ze alle twee zonder werk zouden geraken. Slecht bekwam het
hem, want zijn schelven brandden af.
Bij « taai lijk welster » het volgende. Welster = leder gelooid
van zwijnevel, meestal zeugevel. De graanzeven waren gemaakt van
welster, alsook de handschoenen, knielappen en borstlappen van de
hageleders , ook nog de « vleikappen » en koppelbanden van de
dorsvlegel.
A. BONNEZ
Stavele.
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MENGELMAREN
MAN JOB GEDIEND TEGEN NAGELZWEER

Brugge, St.-Salvatorskerk
Mijn zegspersoon is een Brugs meisje van de St.-Annaparochie ,
zij is 21 jaar, ik zal ze hier maar Erna noemen. Wij zijn to zamen
op het werk, en 't is daar dat ze mij het volgende verteld heeft.
Zes jaar geleden ging ik dienen naar « Man Job » in St.-Salvators
tegen nagelzweer. Mijn grootmoeder had mij die raad gegeven, zij
was daar vroeger om troost in nood geweest en had mij uiteengedaan wat ik moest doen en hoe, gelijk zij zelf vroeger had
gedaan. En dat was 't volgende. Ge moet een greep nagels meedoen.
En die nagels moeten zijn « ongeschonken, onbekeken, roestige
nagels ».
Op mijn vraag wat dat betekende « ongeschonken », zei Erna :
« ge moet ze pakken, ik heb ze gepakt uit de nagelbak in de werkplaats van een timmerman, en ge moogt ze niet tellen >>.
En dan nog iets dat meetelt. Ge moet zelf het beeldje van Man
Job zoeken, ze mogen 't u niet tonen. Vindt ge 't niet, wel dan
moogt ge 't vragen aan de stoeltjeszetster. Sommige doen ook
kaarsen mede. Uw greep nagels moet ge leggen aan de voet van
't beeld, of dicht erbij waar ge plaats vindt.
Een werkvriendinnetje had ook nagelzweer en Erna is met haar
naar Man Job gegaan. Ik wist het beeld staan natuurlijk, maar ik
mocht het haar niet tonen, zegt ze, ik heb haar zelf het beeld
laten zoeken. Zij legde er haar nagels neer, ook weer gepakte
nagels, en 't heeft geholpen.
Kwestie van helpen, grootmoeder zegt er altijd bij : « ge moet
gelove hebben >>. En natuurlijk moet ge ook iets lezen (bidden).
Wat ge daarbij moet lezen, dat staat niet vast. 't Eerste dat telt
is dat ge gelove hebt. Ge moogt niet zeggen : « 't zijn allemaal
fabels » of « 't zijn flauwe redens >>, dan zult ge zeker niet geholpen
worden.
Zo vertelde Erna, eenvoudig en overtuigend. Op de werkplaats
waren er nog meisjes die 't hoorden en die, als 't nood doet, naar
Man Job zullen gaan.
Mariette S.
Man Job is een beeldje van omstreeks 1700 ; het staat in de
Nood Godskapel (oude Schoenmakerskapel) waar het Kruis van
den Eekhoute hangt. Van de stoeltjesvrouw vernam ik dat er nog
nu en dan nagels voor het beeldje neergelegd worden. Zovele niet
meer als vroeger, zegt ze, maar er komen er nog alle jare, meest
buitenmensen, en de nagels — gewoonlijk een stuk of tien —
liggen er in een papiertje gewikkeld.
E. N.
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DE GROTE VASTEN IN HET VOLKSLEVEN

De Grote Vasten is een uitgebreid kapittel in de geschiedenis
van het volksleven geworden, die magere veertig dagen hebben in
onze tradities — gebruiken, spreekwoorden en beeldende kunst
(men denke aan Breugel) — heel wat sporen nagelaten.
De Vastentijd was om te beginnen besloten tijd : de speellieden
mochten hun vedel laten rusten, geen bruiloften meer tot Pasen.
De praktijk van de Vasten zelf omvatte — naast de beperking van
de eetmalen — de onthouding gedurende veertig dagen, zondag
weekdag, van vlees, vet en zuivel (melk, boter, kaas en eieren).
Vleeshuis en Boterhuis bleven officieel gesloten gedurende veertig
dagen, stagers en vleeshouwers waren renteniers en de boeren
karnden en vulden de kuipen in hun kelder voor de komende
paasmarkt. Het marktleven had een ander uitzicht : haring, droogvis,
olie, vijgen, dadels, noten stonden nu op de voorgrond.
Onze voorouders waren niet schuw voor dat stuk boete dat zij,
onder de veilige leiding van de Kerk, in zichtbare en voelbare
gemeenschap beleefden. En zij wisten met boete om te gaan, hun
goed humeur ging erbij niet verloren, zij behielden blijde zin
genoeg om van de Vasten een kermis te maken. Die kermis breidde
zich uit over een mime Voorvasten met de oude carnavalfeesten
en met de eigenlijke vastenavondviering : het vaarwel aan de vette
keuken, aan seek en eieren. En Halfvasten was een gelegenheid tot
viering van de afgelegde weg : de Greef (Graaf van Halfvasten)
en de Gentse Halfvastenkermis zijn er getuigen van.
Over dit kapittel van onze folklore handelt HERVE STALPAERT
in een keurige brochure : Van Vastenavond tot Pasen, Oudvlaamse
volksgebruiken. Historie en Folklore (Uitgeverij voor Gemeenteadministratie, Heule, 1960. In-8, 56 biz.). Een uitstekend overzicht,
waarin o.m. de oude vastenavondviering en de moderne carnavalviering (bez. te Brugge en te Gent) uitvoerig beschreven worden.
Bijzondere aandacht wordt ook gewijd aan de Brugse vastenkermissen.
Een verdiende ereplaats krijgt de Goede Week met de processies
(palmprocessies en boeteprocessies) ; ook de rijkdom van de yolksgebruiken op de oude Witte Donderdag en van de berijmde
volksgebeden op de Passie 0. H. ('t Was op een goeden Vrijdag
nacht...) komt tot zijn recht.
De bibliografische nota die deze studie besluit is weeral een
kleine encyclopedia van het onderwerp.
En zo krijgen we elk jaar een goede << vollaard >>. Ditmaal echter
heeft de auteur de deur van de kalenderfeesten geopend. En in de
verte zien we nu de Oogstgebruiken aankomen. Of krijgt Kerstmis
nog de voorrang ?
A. V.
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VOETWERK EN TREKWERK

Bij een paar vakwoorden uit de damastlinnenweverij
De volgende uitleg zal de vakwoorden voetwerk en trekwerk, die
reeds in de 16e eeuw te Kortrijk gebruikelijk waren (Biekorf 1959,
biz. 299), technisch duidelijker maken.
VOETWERK. - Is enkelvoudig damast, d.i. een weefsel dat
volgens een voorafbepaalde schikking op tekening de twee effekten
weergeeft van een enkelvoudige keperkruising of van een satijnkruising der ketting- en der inslagdraden. Het kan met schachten
verkregen worden. De schachten worden in beweging gebracht met
de voet (voetwerk). De grand van het ene effekt (inslag b.v.) en
de tekening in het andere effekt (ketting) werkt in dezelfde
kruising. De tekening van enkelvoudig damast is steeds rechtlijnig.
Het op- en neerlaten van de schachten, die de kettingdraad opheffen
om de << bete >> te vormen waardoor de schietspoel de inslag slaat,
wordt op het handgetouw bewerkt door het trappen met de voet
op de geterden onderaan de weefstoel. Dit damast wordt in hoofdzaak gebruikt voor tafellinnen van vlasgaren of halfvlas.
TREKWERK. - Is samengesteld of gefaconneerd damast, d.i.
weefsel dat figuren vertoont of motieven of bloemen. Hoe ingewikkelder de tekening hoe meer schachten nodig zijn tot het maken
van de bindingsraccoorden.
Hier zouden zoveel schachten moeten gebruikt worden dat het
praktisch onmogelijk wordt met de voet de schachten te doen
opgaan en neer te laten, daar het overgroot aantal de beweging er
van achter de weeflade zou belemmeren.
Daarom stond vroeger, voor damastlinnen en andere weefsels
in samengestelde bindingen, een weversknaap in gebukte houding
boven op het getouw. Hij trok, op commando van de wevende wever
die zijn tekening las, de bete open naarmate de inslagdraden afwisselende bindingen moesten vormen.
Het voetwerk werd afgeschaft door de opkomst der mechanische
getouwen.
Het trekwerk verdween door het uitvinden van de Jacquardmechaniek die door de Lyonese zijdewevers-meestergast Jacquard
werd uitgedacht en in het jaar 1808 in werking kwam. Het afrollend
kaartenstelsel (Jacquardmechaniek) vervangt de vroeger op- en neergaande schachten of, in geval van ingewikkeld weefsel (figuren
en bloemen), het trekwerk.
De Jacquardmechaniek staat boven het getouw, waar vroeger de
weversknaap te trekken stond. Met zo een mechaniek kunnen
weefsels geweven worden waarvan het bindingsraccoord hoger is
dan 25 tot 30 draden.
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Jan Bosterhout, die 80 jaar was in 1910, heb ik weten vertellen
hoe zijn vader te Deinze nog damast had geweven met trekwerk.
Bij het lezen van de kaart riep de wever naar de knaap die boven
stond en dus als levende schachtenwerk diende : « een op, twee
neere ; twee op, Brie neere >> enzovoort, alzo telkenmale de te maken
binding bevelend voor het openen van de « bete >> of gaap in de
ketting, en 't verspringen van de scheuten.
Uit dit alles blijkt dat voetwerk desnoods nog kon verricht
worden door vrouwen, maar dat trekwerk manswerk was.
G. P. BAERT
HOEKEN EN REKEN IN ' T HOSPITAAL

Het Sint-Janshospitaal te Brugge had in 1390 een doothouc
(Biekorf 1959 blz. 369). In die tijd had het hospitaal maar
een enkele zaal : de grote, onlangs herstelde zaal die paalt aan
de kerk en er op uitkeek. Uit de aangehaalde teksten blijkt dat
de stervenden werden opgeschoven naar een hoek van deze zaal.
De wijnstichting van 1390 was bestemd voor de arme zieken van
deze uiterste hoek.
De zaal had overigens ook later een eigen toponymie. De typische
plaatsnaam was reke = rij bedden voor zieken en passante gasten.
Deze lagen in 1565 op twee reken : een noortreke en een zuutreke ;
op elk van deze reken waakte een zuster. (La Flandre VI 86).
Men weet dat de passanten maar « overe andere nacht » aanvaard
werden.
In het midden van de vorige eeuw waren de volgende plaatsnamen in het Brugse hospitaal gebruikelijk (volgens E. Gailliard
in Verslagen en Med. der Kon. Vl. Academie 1914, blz. 110) :
de mannereke en de vrouwereke ;
de chirurgijnsreke : voor zieken die een heelkundige operatie
moesten ondergaan ;
de slechte reke : voor pati:enten die in onrustwekkende toestand
of stervende naar het hospitaal werden overgebracht.
De uitbreiding van de gebouwen heeft dan weldra de reken
vervangen door zalen (mannezaal, vrouwezaal).
A. V.
IN DE HUWETIDE

Oudtijds was zondag trouwdag en een van de oudste kloknamen
is bruutclocke (te Brugge reeds vermeld in de stadsrekening van
1297 : campana nuptiarum, in 1303 bruudclocke).
De trouwtijd omvatte 36 zondagen, de andere lagen in de
besloten tijd van advent en vasten. Te Gent werd de bruidsklok
(hangend in de St.-Niklaastoren) geluid elke zondag « in de huwetide, dat waren xxxvj. sondaghe binnen den jare, daer men up huwen
mach >>. (Stadsrek. 1358-1359 , De Potter, Gent 3, 207).
Huwetijt staat niet in MNW van Verdam.
E. N.

-27-GULDEN SPOREN TE MAASTRICHT

Een gedateerde legende uit de vorige eeuw
De vraag door D. S. gesteld in Vraagwinkel (hiervoor blz. 160)
werd feitelijk reeds beantwoord in Biekorf 1952, blz. 164-165.
De gulden sporen van Maastricht zijn, eigenaardig genoeg, een
legende die door een beroemd historicus in 't leven geroepen werd :
door niemand minder dan de Gentse hoogleraar L. A. Warnkoenig
in 1835. Hoe geraakte de auteur van de Flandrische Staats- and
Rechtsgeschichte (I, 207) op het pad van de << Dichtung >> ?
In de geschiedschrijving van het begin der 19 e eeuw was 8000
het courante getal van de gulden sporen die op het slagveld bij
Kortrijk waren buitgemaakt. Warnkoenig kende echter de oudste
vermelding uit de kronieken : de 500 paar van de Franse versie.
Hij heeft dan in zijn werk van 1835 eenvoudig de knoop doorgehakt met de 500 paar (1000 eenheden) als traditionele trofee
aan Kortrijk te laten en de resterende 7000 sporen toe te kennen
aan Willem van Gulik, die de buit liet zenden naar de kerk
van Maastricht waarvan hij proost was. Maastricht heeft die
7000 gulden sporen << op papier >> enkel en alleen te danken aan
de belangeloze formulering van Warnkoenig. In 1835. Het jaar
van dit royale geschenk zegt ook wat. Maastricht was Limburg,
en het lot van deze provincie was nog onbeslist : eerst bij 't Bindverdrag in 1839 zou Maastricht met Oost-Limburg — tot grote
teleurstelling van de jonge Belgische natie en van Hendrik Conscience — aan Nederland toegekend worden.
De Gentse jurist en historicus A. E. Gheldolf, die in hetzelfde
j aar 1835 een vertaling van Warnkoenig begon te publiceren, liet
de cijfers weg en keerde de formulering om als volgt : << Guillaume
de Juliers en envoya une partie [des eperons ] a Maestricht ; le reste
fut suspendu dans la principale eglise de Courtrai ». (Histoire de
la Flandre I 314 ; Brussel 1835).
Voor zover we weten is Duclos de enige die de papieren gulden
sporen van Warnkoenig nog eens heeft bovengehaald. In de kwestie
van de gulden sporen heeft Duclos, tegen zijn gewoonte in, de
teksten van de kronieken niet critisch onderzocht. In 1880 schreef
hij dan in zijn monografie Onze Heiden van 1302 (blz. 316) :
<< Willem van Gulik zond ook eenige van die sporen naar Maastricht ; maar wat er van geworden is, heb ik niet achterhaald >>.
Blijkbaar heeft Duclos niet ver gezocht. Heeft hij Maastricht ondervraagd over het bestaan van (archeologische) gulden sporen, of
over een plaatselijke traditie over een trofee van Willem van Gulik
uit 1302 ? We weten het niet. Het antwoord op de vraag stak
echter in zijn bibliotheek, in het werk van Warnkoenig, dat hij
zeker bij de hand had.
A. V.
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NOG STEEDS DE << KOEKE >>

In het « koeke >> - debat, dat, net als het krokodil-vraagstuk, een
vast onderkomen in Biekorf schijnt te willen zoeken, wensen wij
nog een smakelijk brokje uit Normandie te mengen.
In het eerste nummer (mei 1955) van het te weinig bekende,
doch des te interessanter en overvloedig geillustreerde Franse tijdschrift « Sanctuaires et Pelerinages >> verscheen van de hand van
Dr. Jean Fournee een bijdrage, getiteld : « A travers le folklore
normand. Les Pelerinages a la Sainte Vierge pour la protection des
enfants » (pp. 32-43). Onder de talrijke kinderziekten behandelt
de schrijver ook de beruchte « carreau (ou carre) », d.i. onze
« koeke >>. Als officiele bepaling van deze kwaal geeft hij « tuberculose ganglionnaire mesenterique ». Naar de volksmond, aldus
Fournee, is de « koeke >> in de eerste plaats « le gros ventre >>,
doch nauwkeurige symptomen duidt het yolk niet aan. Een dikke
buik, zegt schrijver, kan betekenen een « ascite tuberculeuse >>,
maar ook « le fait du rachitisme, de l'hypothrepsie » en vooral
« des troubles gastro-intestinaux », die op de buiten zo vaak voorkomen. Men wendt zich hetzij tot een reeks heiligen of tot de
« toucheurs >> of « toucheuses de carreau >>, dus onze « koeketasters >> of « koekewijvekens >>. Dan haalt Fournee het geval aan
van een — thans overleden — vrouw uit Gisors, die de door de
« koeke >> aangetaste kinderen liet genieten van de bijzondere macht
die zij ontving van... 0.-L.-V. van Lourdes. Volgens haar remedie
moest men gedurende drie dagen op de buik van de zieke pleisters
van lijnzaadmeel leggen, ze daarna verbranden en een « neuvieme >>
(novene) tot 0.-L.-V. van Lourdes inzetten ; nochtans moest men
erop letten de novene niet op een vrijdag te beginnen, want twee
vrijdagen in de loop van een novene doen ze mislukken. De
vrouw droeg altijd een Lievevrouwbeeldje van Lourdes bij zich,
dat afkomstig was van haar vader. Wanneer zij met ongelovige
klanten te doen had, volbracht zij de novene zelf.
In hetzelfde Gisors roept men een Nood Gods aan tegen de
« carreau desseche », wat overeenstemt met onze « droge koeke >>.
W. GIRALDO

AVOKAAT VAN D 'HEILIGE KERKE

Pastoor Butaye van Middelkerke (1920-1943) was geboortig van
Beveren aan de Yzer. Hij was een van Klokke-Butaye's, zoals men
zei, omdat er een klokske op 't hof stond.
Van Vader Butaye, de oude boer van Klokke-Butaye's, is er
een woord bewaard, dat hij in alle ernst uitsprak als het ging over
studie, advokaten en dokteurs : « Mijn zeune, zei hij, leert voor
avokaat van d'heilige Kerke >>.
Klokke-Butaye's schrijven hun naam Butaye, maar ze zijn familie
van de grote Butaeye-stam « met een e achter de a >>.
A. B.
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DE NUNNEBUSSCHEN

Zo noemt het yolk van de streek het grote nieuwe kloosterdomein
(instituut en noviciaat voor kloosterzusters ; officiele benaming :
Kloosterslot Virgo Fidelis) gelegen in het Houtland (TorhoutRuddervoorde) .
Het oudste bekende Nonnenbos is dat van de benediktijnernonnen
van Zonnebeke bij leper, het oude Rumetra, in de latijnse oorkonden
Beata Maria de Buscho (13e eeuw). De dietse benaming Nonnenbossche komt reeds voor in een oorkonde van 1294, en dan wisselen
de vormen of : Nonnenbossche (1375), Nunnebussche (1380),
Nunnebussche lant (1495). Een pachtgoed te Zonnebeke draagt
nog heden de naam Nonnenbosch.
Nunnebusschen komen talrijk voor in de wvl. toponymie : De
Flou XI 495-500 heeft Nonnebosch, - bosschen te Damme,
Geluwe, Gullegem, Komen, Krombeke, Langemark, Moorslede,
Oedelem, Poperinge, Tielt-buiten, Torhout, Wervik, Westvleteren,
Wevelgem. Ook Nonnestikken zijn er bij de vleet, afgewisseld met
samenstellingen als Nonnenelst, Nunnebilk, Nunnedreve. Deze
namen wijzen meestal op oude kloostereigendom, zoals o.m. ook
de Nunnebunders op Roeselare-buiten (eigendom van 0.-L.-Vrouw
ten Bunderen, Moorslede).
Hoewel de benaming in WvI. zeer verspreid is, toch schijnt de
nieuwe benaming Nunnebusschen te Torhout-Ruddervoorde te zijn
ingegeven door de naburige Munken of Munkebusschen (vroegere
eigendom van de monniken van de Duinenabdij-Koksijde, later
Brugge), gelegen op Ruddervoorde-Wingene. Ook deze naam komt
elders in Wvl. voor : Ter Munken was een bezitting van de Gentse
St.-Pietersabdij te Avelgem en ommeland ; Zedelgem en Ruiselede
hebben een Munkeveld. Het w. munk << monnik >> is sedert lang
niet meer gebruikelijk, het leeft alleen nog in plaats- en familienamen (De Muynck). Toch is de afgesleten betekenis ook voor
de gewone man weer duidelijk geworden dank zij de publiciteit
van de Munck-brouwerij van Ruddervoorde die de drie << munken >>
in woord en beeld heeft verspreid.
De geschiedenis van de degradatie van sommige woorden is nog
te schrijven. In het eng. behield nun — evenals queen << koningin >> ,
vgl. ons kwene — zijn voile waardigheid, zoals in The Nun's Story,
Requiem for a Nun ; in onze dialecten echter heeft nunne een
familiare klank en in sommige uitdrukkingen (pasters en nunnen
b.v.) krijgt het een onvriendelijke betekenis. In het diminutief
(nunnekes, nunnetjes) daarentegen drukt de sprekende persoon
oprechte verering en genegenheid uit. Men denke aan de populaire
Papnunnetjes te Brugge, terwijl men er de onzichtbare Roo'nunnen
nooit in een diminutiefvorm zal Koren. Het beschaafde non dringt
moeizaam binnen in de vlaamse nunne-gebieden ; de overzetting
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van The Nun's Story = Zuster Luc heeft met deze toestand
rekening moeten houden.
Heel wat samenstellingen met nunne zijn in Wv1. nog in voile
leven : nunneschole, nunnegaten (triforium in de kerk), nunnescheten (gebakvorm), nunnevlees : dit laatste in de bekende uitdrukking « geen nunnevlees hebben >> (geen aanleg voor kloosterleven) ; vgl. het Brugse lied van Anne-Marietje, dat antwoordt
aan de kloosteroverste : « Ma mere, is dat uwen eesch ? Ik en heb
geen nonnevlees » (Lootens-Feys, ed. 1878, p. 146), alsook het
eng. nun's flesh: koel temperament.
Non, nunne stamt van lat. nonnus, nonna : voedstervader, -moeder.
De eerbiedwaardige betekenis van deze oorsprong is nog ten voile
bewaard gebleven in het moderne ital. nonno, nonna : grootvader,
grootmoeder.
E. N.
INVENTARISERING VAN HET KUNSTBEZIT IN WEST-VLAANDEREN

De Bestendige Deputatie van West-Viaanderen heeft met ingang
van 1 januari 1960 dhr. Luc Devliegher, doctor in de kunstgeschiedenis en de oudheidkunde, benoemd tot wetenschappelijk medewerker bij de Provinciale Dienst voor Kulturele Aangelegenheden.
Onze lezers, die dhr. Devliegher als een gewaardeerd medewerker
van Biekorf kennen, zullen met genoegen vernemen dat hij in
zijn nieuwe hoedanigheid zal instaan voor het opmaken van de
definitieve inventaris van het kunstbezit in de provincie.
Het Provinciebestuur herneemt hiermede de arbeid die in de
loop van de 19e eeuw ondernomen werd door 'Couvez, Naert e.a.
Dit initiatief zal al wie begaan is met historisch-wetenschappelijke
arbeid zeer verheugen. Belangstellenden mogen niet nalaten de
omvangrijke onderneming te helpen waar het kan, want soms
gingen zaken verloren omdat ze niet tijdig gesignaleerd werden.
Alle mededelingen in dat verband kunnen overgemaakt worden
aan het Provinciebestuur, Burg 4 te Brugge.
B.
OPGRAVINGEN IN

1959

In het laatste kwartaal van 1959 was de Dienst voor Opgravingen
bedrijvig te Sint-Kruis, Steenkerke en Zoutenaaie.
Op de binnenkoer van het kasteel van Male werden de grondvesten van een romaans gebouw opgegraven ; onder de steunberen
waren zware houten palen ingeheid. In latere tijd werden de
muren doorbroken door zware funderingsblokken bestaande uit
hergebruikte veld- en kalksteen alsmede uit nieuwe moefen.
Te Steenkerke werd de kerk onderzocht in verband met de
dringend geworden restauratie. Daaruit blijkt dat de 12e eeuwse
toren in een 1 le eeuwse transeptloze kerk ingeschoven geworden is.
Door het benuttigen van oude funderingen deden zich verzakkingen voor.
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De kerk van Zoutenaaie werd in 1828 gesloopt. Daar het plan
bestaat om het terrein waarop het hof der heren van Zoutenaaie,
het kerkhof en de pastoriehof gelegen zijn te verlagen, werd het
geheel in kaart gebracht en een eerste kleine opgraving doorgevoerd.
Uit de puinsleuven kon reeds opgemaakt worden dat de 13e eeuwse
kerk een driezijdig koor had.
L. D.
KRUIDEKOEKE-ZOETEKOEKE

Kruidekoeken in de zin van << wormverdrijvende, bloedzuiverende
pannekoeken >> (Biekorf 1959, blz. 64, 92, 124) zijn. in Stavele
en ommeland niet bekend.
Krudekoeke is, te Poperinge, de volksnaam van peperkoek (pain
d'epice) ; elders, o.m. te Stavele is dat zoetekoeke.
Een schelle (snede) zoetekoeke bestreken met verse boter was
vroeger een echte lekkernij. Toen we de werkman vroegen hoe
het er nog was van de kost bij de boeren in Duitsland in 1914-18,
wist hij te zeggen : Me kregen alle nuchtende e schelle zoetekoeke
al twee kanten ebutterd » : wat vanzelfsprekend geen waar was,
maar in zijn gedachte was nog een herinnering blijven hangen aan
de goede smaak van de zoetekoeke thuis in vredestijd.
A. B. Stavele
DE KERKSCHAT VAN KLEMSKERKE

De kerk van Klemskerke bezat in 1572 het volgende edelsmeedwerk :
Eerst vijf zelveren schalen ; up den voet ondere stont : ghegheven
bij broeder Jan Bouts ontfangher van den Jacoppijnessen.
Noch twee zelveren schalen die gaf Goolken, Jan Hiddens dochtere.
Noch een cleen zelveren schale ghegheven bij heer Lauwereijns
De Neve.
Noch ij. zelveren lepels ende een zelveren paesbart.
Noch een zelveren vergulden cijborie.
Noch een zelveren reliquie van den helighen Clement.
Noch een zelveren monstrantie up helich sacramentsdach.
Noch een zelveren vergulden kijlck den besten
Wegens gevaar voor plundering door de rebellen werd dit kerkzilver op 27 februari 1572 door de kerkmeester Jacop Pijerens
besloten in de << kerckscrijne », in tegenwoordigheid van de andere
kerkheren (o.m. mher Passchijer vander Schelstrate en Joos Woutermans, ontvanger van de kerk) en naar het veilige Brugge overgevoerd. (E. Vlietinck, Het Oude Oostende 216).
Dit kerkzilver hebben wij niet ghesien nochte ghehadt » : zo
schreef een kerkmeester in margine van de ligger der parochie op
24 nov. 1620 ; hij kende het bestaan van het zilverwerk alleen uit
de kleine inventaris die zijn voorgangers in 1572 in de ligger hadden
ingeschreven.
Is de << kerckscrijne >> met haar inhoud dan toch na 1620 naar
Klemskerke teruggekeerd ?
E. N.

— 32 —
VRAAGWINKEL
Vlaamse boeken te Parijs. 1810
De boekhandelaar Barrois, specialist van het buitenlandse boek te
Parijs in Napoleons tijd, heeft omstreeks 1810 een fondscatalogus
uitgegeven. Deze zou o.m. de rubrieken livres hollandais en livres
flamands hebben bevat. De inhoud van de laatste rubriek zou ik gaarne
leren kennen. Is de brochure van Barrois ergens te bereiken ?
E. N •

Koben Maerten, slot- en verzemaker. 1807
gewezen koster
Op 27 november 1807 vierde Pieter Derresauw,
te Diksmuide, zijn jubileum
en nu ontvanger der directe belastingen
als onvermoeijelyken muzykyveraer gedurende eene reeks van 50
jaren Bij deze gelegenheid werd door een zekere << Koben Maerten,
slot- en verzemaker een jubeldicht uitgeboezemd vanwege de Maetschappy der Muzykoefenaren binnen de stad Dixmude Dit gedicht,
in boertige trant, werd in 1833 te Diksmuide bij de Weduwe Stock
en Zonen uitgegeven in een brochure van 32 blz. Het stuk zelf heb ik
nooit kunnen inzien. Ik vermoed dat Koben Maerten een schuilnaam
is. Is er iets meer over deze volksdichter bekend ?
B. C.

Ringer) in de weide
Zijn er nog ergens alhier ringen in 't gras waarover men iets
vertelt : hoe ze daar komen of gekomen zijn ? Inlichtingen daarover
zijn welkom.
D. B.
Neusbloeding
Wordt nog heden een zeker geloof (voorteken) verbonden met
<< bloeden uit de neus ? Gaarne zou ik vernemen welke uitdrukkingen
in de volkstaal daarover nog in gebruik zijn.
C. V.

De krabbe scheren
Wat betekent eigenlijk deze zegswijze, die ik maar ken uit de
volgende uitlating van een bejaard man te Roeselare : q Hij wil altijd
en overal de krabbe scheren en den oppergaai schieten (altijd boven
de anderen kraaien).
P. G. Roeselare

De boter zouten met luizen
In mijn schooltijd (te Harelbeke) heb ik nog jongens malkaar
horen tergen, en een die daarbij riep : Uw moeder heeft de beuter
gezouten met luizen... Er kwam nog iets bij dat, meen ik, rijmde
op gezouten, maar dat is me ontgaan. Wie komt er nog op ?
H. R.
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Schrikkelmaand 1960

BLIJDE INKOMST VAN HERTOG FILIPS
TE BRUGGE
1497
In dicht en ondicht werd deze blijde inkomst beschreven
door tijdgenoten. Twee hallegeboden regelden de voorbereiding, en de grote perkamenten bladen van de stadsrekening
zijn volgeschreven met de uitgaven door de magistraat gedaan
om de luister van de viering en — dank zij een statige lijst
van drinkgelden — de tevredenheid van het prinselijk gevolg
te verzekeren. Hoopte de stadsregering op deze wijze bij de
vader van de prins, de gedenkwaardige gevangene van Cranenburg, de onzalige herinneringen van 1488 uit te wissen ?
Prins Filips had, bij zijn meerderjarigheid, in 1494 de
regering van onze provincien overgenomen. Drie jaar na zijn
inkomst te Antwerpen en te Mechelen was hij nog zijn eerste
bezoek aan Brugge en de officiele bezwering als graaf van
Vlaanderen schuldig gebleven. De Brugse wetheren hadden
sedert lang aangedrongen bij het Hof door bemiddeling van
de graaf van Nassau, de beer van Beveren en andere dignitarissen : de inkomst was << over langhen tyt zeere begheert
gheweist >>, zegt de rekeningpost (1496-97, f. 120) die niet
minder dan 200 pond groten inschrijft om de gedane =eke
en voorspraak van die machtige heren te belonen.
De jonge hertog, noon van Maximiliaan vary Oostenrijk en
Maria van Bourgondie, stond in zijn twintigste jaar toen hij,
na die jarenlange afwezigheid, op de maandag in de Goede
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Week (20 maart) 1497 voor de Kruispoort van zijn geboortestad aankwam. Met hem reisde zijn jonge echtgenote, prinses
Johanna van Castilie, die hem de verwachting van een Spaanse
koningstitel had bijgebracht. Boven op de Kruispoort had de
magistraat door schilder Franssoys van den Pitte twee grote
ruitvormige blazoenen (< losanghen >>) laten aanbrengen, het
ene met het bekende wapen van de prins (BourgondieVlaanderen), het andere met een wapen dat nu, met de
Spaanse prinses, zijn eerste intrede deed in Vlaanderen : het
wapen van Aragon-Castilie. De 24 brandende toortsen die
de poort versierden droegen << schildekins >> met het stadswapen. (1)
Het ceremonieel van deze blijde inkomst stemt in grote trekken
overeen met dat van vorige Bourgondische inkomsten. De magistraat
had dagen te voren de straten van de doortocht — van Kruispoort
tot Prinsenhof — in gereedheid laten brengen : reiniging van de
weg en versiering van de huizen werden officieel voorgeschreven (2).
Op sommige plaatsen werden afsluitingen (balie en lysten) aangebracht. Op de Grote Markt moesten alle kramen oprollen, uitgezonderd een zestal onmisbare stallen met vastenspijs << vanden
ghuenen die olye ende asyn vercoopen ». De toortsen door de poorterie gehouden op de doortocht moesten alle met een schildje versierd
zijn. Om ook de volkswijken in de feestvreugde te betrekken
loofde de magistraat een wijnpresent van vier kannen uit aan al
degenen die, na de Inkomst, in straten en plaatsen waar de prins
niet was voorbijgekomen, om ter schoonst zullen vieren << of andere
ghenouchte bedriven >>.
Langs de weg van de inkomst zelf waren de ambachten opgesteld
volgens de traditionele orde van de << negen zware leden >>. Deze
rangorde — die alleen door de opstelling van de naties der vreemde
kooplieden wat gewijzigd kon worden — was de volgende :
1. de poorterie ; 2. de vier neringen (wevers c.s.) ; 3. de vleeshouwers (en viskopers) ; 4. de zeventien neringen (timmerlieden c.s.) ;
5. den hamere (de smeden) ; 6. den ledere (corduaniers c.s.) ; 7. de
naelde (kleermakers) ; 8. de bakkers (-1- schippers en pijnders) ;
9. de makelaars.
De ambachten bekostigden maar voor een deel zelf hun toog
of << personaige >>, zij mochten rekenen op toelagen van de stad.
Over de voorstellingen van de togen geeft de kroniek geen
(1) Stadsarchief Brugge. Stadsrekening 1496-97, f. 119-121. Vgl.
ook Gilliodts Inventaire VI 421-423.
(2) Stadsarchief Brugge. Hallegeboden f. 273 (svrindaechs voor
palmesondach 17 in maerte). Wij benuttigen ook verder dit Hallegebod en de volgende (20 en 28 maart) f. 273-274, en verder de
regeling betr. de ballingen (f. 275).
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bijzonderheden ; het gedicht vermeldt alleen het Rad van Fortuin
van de makelaars. De motieven lagen zeker in de traditionele lijn
van de inkomsten van 1468 (Karel de Stoute) en 1486 (keizer
Frederik en zijn zoon Maximiliaan). De « figuren >> op de stellages
stelden allegorisch-bijbelse taferelen voor ; stomme personages in
archaische kostumering stonden als levende beelden op het verhoog,
banderollen met latijnse teksten verklaarden misterien >> zoals het
huwelijk van Tobias en Raguel, de bruid van het Hooglied, de
bruiloft van Kana. Met daartussen ook een antieke >> historie, als
het huwelijk van Alexander en Kleopatra. Een traditionele voorstelling was nog de Brugse stadsmaagd omringd door zwarte, rode
en gouden leeuwen, een soort heraldiek park dat de provincien van
Bourgoigne » symboliseerde ( 3). Motieven uit de Vlaamse en
Brugse geschiedenis zullen eerst op de blijde inkomst van Keizer
Karel in 1515 op de stellages verschijnen.
Het succesnummer van de feestviering in 1497 werd bezorgd
door de landgenoten van de prinses, de kooplieden van de Spaanse
natie : zij zaaiden « een grote menichte van ghelde >>. Romboudt
de Doppere, ooggetuige van de blijde inkomst, legt er ook de
nadruk op : « De natie van Spanje schitterde uit in de viering,
de kooplieden zaaiden geld onder 't yolk en gaven vier vaten wijn
op straat >>. (4)
Het was een inkomst van Spanje boven. In 1486, bij de
inkomst van keizer Frederik en hertog Maximiliaan, stonden de
Oosterlingen op de voorgrond van het vertoon. Het Brugse handwerk kon dan geen zwarte adelaars genoeg schilderen en borduren
om de stellages van de Hanzeaten te behangen. Nu echter was
Spanje boven, de onderdanen van de Katholieke Koningen mochten
de historische vereniging van hun blazoen met dat van Vlaanderen
en Bourgondie vieren. Nieuwheid waren niet de stukken wijn die
zij ten beste gaven, dit gebruik behoorde sedert lang bij vorstelijke
kroningsfeesten en werd in het ceremonieel van de blijde inkomsten
overgenomen. Doch geld uitstrooien, en blijkbaar ook goudstukken,
dat was een gedenkwaardig feestnummer dat voor de eerste maal
in de literatuur van de blijde inkomsten te Brugge vermeld wordt.
In het vijfde jaar na Columbus' eerste reis. Men kan hierbij niet
nalaten de vraag te stelden of een paar kronen en dukaten die daar
door de Castiliaanse en Aragonese consuls — en de Lombardische
bankiers wilden daarbij niet ten achter blijven ! — in de Hoogstraat
tussenin werden geworpen, niet het eerste gaud uit de Nieuwe
Wereld geweest zijn dat over Vlaamse bodem heeft gerold.
(3) Daarover Excellente Chronike (ed. W. Vorsterman 1531) f. 137139. Het Boeck van Brugghe (ed. C. Carton 1859) p. 117-127.
(4) H. Dussart. Fragments inedits de Romboudt de Doppere (ed.
Soc. d'Emulation 1892) p. 63-64. De latijnse tekst is : « Natio Hispanica imprimis triumphavit, sparsis nummis in publicum ». - Over
de Spaanse natie te Brugge zie J. Marêchal, La colonie espagnole
de Bruges du XIVe au XVIe siècle in Revue du Nord 35 (1953)
p. 1-40.
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Het spreekt vanzelf dat de Brugse magistraat heel wat uit de
stadskas moest bovenhalen om de prinsen en hun gevolg te voldoen.
De hertog werd met 1000 guldenen en de gebruikelijke stukken
wijn tevreden gesteld. Aan de prinses bood men twee zilveren
kannen aan, geleverd door de goudsmid Anthuenis Milot.
Het gevolg van de hertog omvatte een hele hofhouding met
de << paigen, voetloopers, conijnc van wapenen, chevaucheur vander
esiurie, sergant darmes, huissier darmes vander camere (met name
Phillebert de Lignes), portier, sommeliers, tapytsiers, fouriers, huissiers vanden sale en van der cappelle » : deze ambtenaren, die
alien zelf nog << medeghezellen >> hadden, verschijnen in de stadrekening (f. 119) met het bedrag van een geschenk. Ook de << zot
van onsen gheduchten heere ende prinche » werd niet vergeten :
hij kreeg een tabbaard die drie pond kostte van <K camelot, voeringhe
ende maecghelt >>.
De prinses had haar eigen personeel : portier, huissiers,
chevaucheur, camerknecht, sommeliers en palfernier » ; volgens de
rekening werd << onse gheduchteghe vrauwe ende princesse >> uitsluitend bediend door mannelijk personeel. Een eigen hofnar had
zij niet mede.
Ook na de blijde inkomst beleefde Brugge iets van de prinselijke
luister van weleer. De hertog en zijn gemalin namen hun intrek
in het Prinsenhof en bleven een hele tijd in de stad. Op Witte
Donderdag lieten zij dertien armen naar de hofkapel komen en
deden er zelf de voetwassing. De Goede Vrijdag besteedden zij
aan het bezoek van kerken en kapellen. Zij hielden hun natael
van paesschen >> in hun hofkapel. Op Tweede Paasdag gingen zij
de hoogmis bijwonen in de 0.-L.-Vrouwekerk. De plechtige eedaflegging had plaats de volgende dag (28 maart) op de Burg,
nadat de prinsen in de St.-Donaaskerk de hoogmis hadden bijgewoond.
Na een korte rondreis over leper, Rijsel, Kortrijk en Gent was
prins Filips te Brugge terug om op 16 april de blijde inkomst van
de nieuwe proost van St.-Donaas, Franciscus van Busleyden, mee
te vieren.
Intussen had men het steekspel van de Witte Beer voorbereid
dat op zaterdag 6 mei gevierd werd als een grote gebeurtenis in
het stadsleven. Sedert vele jaren immers waren de meidagen voorbijgegaan zonder dat luisterrijke tornooi. De stad scheen nu werkelijk
uit het al te zichtbare verval te willen opstaan. Prins Filips nam
met jeugdige overmoed deel aan het steekspel en brak een zestal
lansen ; zijn oudoom Antonius, de Groote Bastaard van Bourgondi,
liet hem echter niet verder kampen, daar hij vreesde voor de gezondheid van de jonge prins. (J)
(5) Romboudt de Doppere in a.w. p. 64-66.
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Dit ridderlijk steekspel was « anghenomen ende beroupen >> geworden door Philippe de Visan, « esciuer sommelier de corps » van
de prins ; de stad betaalde hem 50 pond groten voor zijn moeite.
Twee dagen tevoren, op Hemelvaartsdag, hadden de schiplieden,
onder leiding van hun deken Joos Rans, een watertornooi ingericht
waarbij men een aantal « scipghezellen >> zag « steken te scepe >>
om de stadsprijs, die bestond uit een mark zilver. (6)
Na de aankomst van hertog Albrecht van Saksen met een
afdeling ruiterij, vertrokken de prinsen op 1 juni naar Antwerpen.
Hun verblijf te Brugge had tien weken geduurd.
De blijde inkomst van 20 maart 1497 heeft een rederijker tot
ooggetuige gehad die de volgende beschrijving in 11 strofen heeft
berijmd. Dit merkwaardige stuk behoort tot een groep van vier
gedichten uit 1496-1497 die aankomst, inkomst en vaarwel van
Bourgondische prinsen en prinsessen behandelen. Deze gedichten
zijn ons bewaard gebleven in het Hs. nr. 6589 (f. 174-179) van
de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
Het Brugse gedicht — het laatste van de vier -- werd in 1845
uitgegeven door Jan-Frans Willems in zijn Belgisch Museum. Deze
eerste tekstuitgave vertoont heel wat transcriptiefouten die later door
Dr. J. van Vloten, in zijn Nederlandsche Geschiedzangen (1864),
werden overgenomen ( 7 ). Dezelfde fouten werden, eigenaardig genoeg, voor een goed deel behouden door Dr. G. Degroote in zijn
tekstuitgave van 1950 (Klassieke Galerij. Nr. 59), hoewel deze
auteur naar het Brusselse handschrift verwijst.
De tekst wordt hier nu medegedeeld volgens het genoemde
Brusselse handschrift f. 178-179. Deze nieuwe tekstuitgave bood
de gelegenheid om het gedicht in zijn concreet historisch kader te
plaatsen. De volgende aantekeningen brengen ook nog enkele aanvullingen en rectificaties op de uitgave van de Klassieke Galerij.
Inhoud van het gedicht
Inleiding. — De stad Brugge mag eindelijk de lang verwachte
prins begroeten, de magistraat gaat hem tegemoet op de weg naar
Male. (v. 1-16).
Begenadiging van de ballingen. — Het nieuws van de inkomst
heeft van binnen en buiten het graafschap ballingen van Brugge
doen samenkomen v66r de stadspoort, bij de Drie Koningen, de
gewone vergaderplaats op het grondgebied van St.-Kruis (Sijseelse).
Een blijde inkomst ging altijd samen met een grote genadeverlening
(6) Stadsrekening f. 121.
(7) G. Degroote. Bliide Inkomst. Vier Vlaams-Bourgondische Gedichten, Antwerpen, 1950, p. xvii. On p. xix-xxxi van deze uitgave
vindt men de beschrijving uit Excellente Cronike f. 184.
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of amnestie. Men bedenke hierbij dat ballingschap een algemene
vorm van straf was, gevangenschap was als gerechtelijke straf niet
in voege. De prins heeft zijn « prevost metter rode roede >> voorgezonden naar de Drie Koningen, waar zij op hun geroep genade
verkrijgen. Een tweede partij ballingen wordt door de prins begenadigd bij de Kruispoort zelf. Met de prevost ofte « Rode Roede >>
openen de ballingen de intocht van de prins. (v. 17-32).
In de Langestraat. — De geestelijkheid verwelkomt de prinsen
op de St.-Obrechtsbrug (gelegen over het Vuldersreitje bij het
St.-Obrechtsgasthuis). De poorterie begroet hem ter hoogte van
de Ganzenstraat. (v. 33-40).
Molenbrug. — De vier neringen bij de Molenbrug vertonen een
« personagie >>. De vleeshouwers (en viskopers) staan tussen de brug
en de Bogaertstraat opgesteld. (v. 41-50).
In de Hoogstraat. — Hier hebben de Italiaanse bankiers (Lombaerden) en de natien van Biskaje, Aragon en Castilie hun
versieringen opgebouwd. Deze laatste natie (de Spaengnaerden)
heeft voor de gelegenheid vier huizen gehuurd en de gevels ervan
overdekt met een dubbele triomfboog in plakwerk. Hier loopt wijn
uit de vaten en wordt geld uitgestrooid. (v. 51-68).
Malberg. — Nu volgen weer de neringen : bij de Burgpoort
is een toog opgericht en op de Malberg (platse Maubert, Malabert)
zelf staan de smeden opgesteld. Daarop volgt het park van de
corduaniers (den Ledere) met een « figure >> en veel toortsen op
de hoek van de Vlamingstraat. (v. 69-75).
Grote Markt. — De grote stellage op de Markt (v. 76-80)
is blijkbaar opgetimmerd door de nering van de timmerlieden
(17 neringen), die hun plaats in de Hoogstraat aan de vreemde naties
hebben afgestaan. Hun kostelijke tribune is rijkelijk met de stadskleuren versierd.
Eiermarkt. — Bij de St.-Christoffelskerk (hoek Grote Markt en
Eiermarkt) staan de neringen van de Naalde. Achter het Zuivelhuis (Eiermarkt) prijken de kleine neringen (hier genoemd naar
.een van hen, de arbeiders van de Eekhoutbrug = die heecouters)
samen met de bakkers. (v. 81-86).
Prinsenhof. — Hier in de Geldmuntstraat staat de specialiteit
van de makelaars : het Rad van Fortuin dat met drie of vier figuren
wentelt en draait. (v. 87-88). Ook in 1515, bij de blijde inkomst
van de zoon van hertog Filips, de jonge keizer Karel, stonden de
rnakelaars bij het Prinsenhof met hun wentelend Rad.
A. VIAENE
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Hoe hertoghe Philips te Brugge ontfanghen werdt
[1]
Hoe Brugge bedruct was voorleden
Door tderven ons princen hoge gheboren
Sgelijcs so sijnse nu bat te vreden,
Ende hebben ghetoont vele vrolicheden
5 Door dincoemste so elck mach horen.
Heeren ende wet, der stadt eedt gesworen,
Hebben ontfanghen dat edel bloet :
Hij eest doch weert wat men voer hem doet.
[2]

10

15

Den minliken ontfanc moet is bewisen
Hoe iuge ende wet lagen op haer knijen
Buten der stadt, dwelc men mach prijsen
Daerse daertshertoghe dede rijsen
Met sijnre princesse, troulijc engien,
Doer den willecome, die men hen sach bien
Wel weerdich dat men mach vermanen
Mocht elcken die oogskens van vruechden tranen.

[3]
Ons eerdshertoghe sand sinen provoost
Ten drij coningen, voor alle saken
Als een die was der ballinghen troost
20 Daer elc ballinc bleef op sijn propoost.
Gracie gracie laet ons ghenaken
Met luden voysen datse spraken
Heere wilt ons in ghenaden ontfaen
Vergheeft ons wat wij hebben misdaen.
[4]
25

Als ons prince quam ter poorte
Quamen daer noch ballinghen een deel
Die lant noch ghelt en hadden na die behoorte
Die om gracie riepen tharen confoorte

2 tderven de prins had lang op zich laten wachten 3 sgelijcs hun
vreugde is DU des te groter 5 dincoemste op 20 maart ; de datum
18 maart in Exc. Cron. is foutief 6 der stadt eedt de dekens van
de ambachten 10 iuge rechter (ongewoon voor schepenen ?) knijen
de knieval is de gewone begroeting van een vorst 13 engien wezen
17 provoost prevost metter rode roede (hoofd van de lijfwacht van
de hertog) = prevost des mareschaux de l'hostel 18 drij coningen
plaats op St.-Kruis (zieh hiervoor p. 37) 20 propoost op aanwijzing
van de prevost 27 lant een balling was « lant ende stede » kwijt

Om in Brugge to comen, het lustich prijeel.
30 Grave Philips namse in ghenaden geheel
Ende maecte verhuecht die bedructe sinnen
Als heere leijde hijse ter stede binnen.
[5]
Met processien soot wel betaemde
Was ontfanghen dat edel greyn
35 Op sinte Hubrechts brugge daer versaemde
Cleen en groot hem willecoem raemde.
Met eener personaedgien certeyn
Die poorterie die was ghemeyn
In die Ganstrate op eene stellage
40 Met trompetten met ghelude makende rage.
[6]
Met tortijsen ende met schoonen lichte
Een groote menichte soot was aenschijn
Tot op die Meulenbrugghe even gedichte
Dwelc om sien was een scoon ghestichte
45 Daer die iiij. neringen hielden haren termijn
Met eenre personagien goet en fijn
Ende met waslichte schoon boven maten
Seer costelijc vercyert daer die straten.
[7]
In die Bogaertstrate die vleeshouwers bewesen
50 Den willecome met eenre figuere
Ende in die Hoochstrate die lombaerden geprezen
Daer groote triumphe is gheresen
Drie oft iiij. staedgen hoge, net ende puere
Verhemelt met gouden laken, ter cuere,
55 Met speelieden tonende daer ionst toe helde,
Sayende een grote menichte van ghelde.
32 leijde de prevost leidde, namens de prins, de ballingen in de stad
33 processien de geestelijkheid in liturgisch ornaat 34 greyn parel,
juweel ; hier fig. op de persoon van de prins 35 sinte Hubrechts
brugge : St.-Obrechtsbrug 38 poorterie als eerste lid van de negen
grote leden 39 Ganstrate Ganzenstraat (bij vorige uitgevers Gaustrate) 41 tortijsen toortsen 44 ghestichte vertoon 45 termijn eigen
plaats in de volgorde der neringen 48 daer op deze plaats (bij
vorige uitgevers doer) 51 lombaerden de houders van leenbanken
53 staedge verdieping 54 verhemelt met een baldakijn van goudlaken ter cuere keurig 55 daer ionst toe helde hun genegenheid
en vreugde betonende (bij vorige uitgevers toten helde)
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[8]
Ende die Buyscayers des ghelijc
Met lakenen behangen, met lichte claer
Drie vaten wijns daer sijnde publijc
60 Diese lieten loopen voor arm en rijck
Die dorst hadde mocht drincken daer.
Die Spaengnaerden hadden iiij. huezen voorwaer
Afgesloten dat toogde hem naect
Met twee costelike poorten gemaect.
[9]
65 Die poorten behangen met scoonen lakene
Ende lieten den wijn daer lopen uut tonnen
Doer die blijsscap die hem stont te nakene
Ende sayden gelt om genoecht te makene.
Dus was den willecomme daer begonnen
70 Ten zelver tij en, ter Borchpoorte int jonnen
Een personaedgie, ende ter plaetsen van Malabeert
Hebben die smeen onsen prince geert.
[ 10 ]
Men sacher oock die cordewaniers
Ten hoecke vander Vlamincstrate
75 Met eender figueren lichtende veel viers
Ter groter merct van houte veel bestiers
Met lakenen behangen, een costelijc gesate,
Wit, root en blau dat elck wel vate
Met vele tapitsen ende schilderij en
80 Door dincomst elc herte verblij en.
[ 11 ]
Teghen sinte Christoffels over een nacie
Daert met fluweele was behanghen
Voor tsuvelhuys die nailde om recreatie
Ende achter tsuvelhuys namen spacie
85 Die heecouters, ende die backers wilden ontfangen
Onsen prince, scoonder en sachmen in langen
Op een wiel drayende .iii. oft .iiij. figueren
Scoonder willecoem en sagic nye gebueren.
57 Buyscayers de natie van Biskaje (Bilbao) 63 naect (in rijmpositie) duidelijk 67 nakene die op komst was 77 gesate stellage
78 wit root en blau de stadskleuren, sprekend voor iedereen (dat
elck wel vate) 81 een nacie hier onduidelijk ; misschien de Wet van
het Vrije die op de inkomst van 1515 op deze plaats was opgesteld
83 nailde de Naalde, 7e lid van de neringen 84 spacie neinen zich
vermaken 85 heecouters de arbeiders van de Eeckhoutbrug.
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SCHERMINKELEN TE IZEGEM
Het toneel is op De Bosmolens, << den Bus » in de volksmond,
een wijk tussen Izegem en Sint-Eloois-Winkel gelegen (Biekorf
1952, 276). Reeds voor 1830 was deze Izegemse buitenwijk door
een gekasseide baan met het stadscentrum verbonden. In de
jaren '80 bestond « Sophie's schole >>, waar Sophie, de schoolvrouwe,
en later oak nog haar opvolgster Theresia Van de Wiele, schole
hield in de woonkamer van haar huis, voor al de kinderen van
de streek. De Zusters van « Ave Maria >> openden de school van
de H. Familie eerst op 17 september 1898. In 1942 werd de
parochie van de H. Familie aldaar gesticht als derde parochie op
het Izegemse grondgebied.
Gedurende de eerste weken na Pasen 1888 werd op de wijk
Bosmolens ferm gescherminkeld. De aanleiding daartoe was het
afspringen van een verloving. De eerste avonden vond daar niemand
enig bezwaar in. Maar het scherminkelen bleef duren en het aantal
lawaaimakers vermeerderde van avond tot avond. Tot eindelijk
in het begin van mei een klacht naar de politie werd gestuurd om
deze nachtstoringen te doen ophouden.
De veldwachter, in de volksmond « Peer de Garde » genoemd,
werd gelast op verkenning te gaan en de namen van de rustverstoorders op te nemen.
Peer de garde ging dus dit spel doen eindigen... Maar de of stand
was groot en als Pierre aan de herberg « Het Schardauw >> kwam,
voelde hij lust om wat uit te rusten en hij geraakte niet verder !
Intussen waren de muziekmakers reeds verwittigd dat de lucht
niet zuiver zat en de avond en de volgende, waarop Peer de garde
naar de Bosmolens kwam, hoorde men geen scherminkel. Doch de
avonden waarop de politieman wegbleef haalden de muziekmakers
hun schade in en hoe langer de dagen werden, hoe later in de
nacht het spel begon, dat duurde tot middernacht.
Einde mei ging de politiecommissaris Vermeulen mee met de
garde. Zij namen een andere weg langs de kant van Lendelede
om ongezien de Bosmolens te bereiken. Aan de bocht van de steenweg hoorden zij op het voorhof van een hofstede een verdacht
gerucht dat geleek op een repetitie van ketelmuziek. Zij verhaastten
hun stappen en vonden het muziekkorps in kring verzameld achter
een houtmijt : achtentwintig mannen stonden vertrekkensklaar, uitgerust met versleten emmers, stoofhaken, kinderfluitjes, en zo meer.
De commissaris verzocht de mannen om stilte. Gezien het bijna
tien uur was, maande hij ze aan om naar huis te keren, doch
vooraleer het voorhof te verlaten, werden de namen van al de aanwezigen opgetekend. Sinds dien avond was het stil op de Bosmolens
en het scherminkelen was gedaan.
Doch op het politiebureel werd het boekje opengelegd en enkele
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dagen later kreeg ieder muzikant van den << Bus >> een briefje waarop
stond : Pro Justitia. De 28 mannen werden gedagvaard om op het
tribunaal te verschijnen op vrijdag 20 juni 1888 te 2 uur.
Dagen op voorhand verwittigd, hadden de muzikanten tijd genoeg
om de hoofden bijeen te steken en te beramen wat er zou kunnen
gedaan worden. Zij besloten van hun tocht naar het Vredegerecht
een kermisuitstapje te maken.
Op de gestelde vrijdag werd een lange boerenwagen versierd
en bespannen met vier paarden, die van kop tot staart gepint stonden.
De mannen namen plaats op de wagen. Zij droegen papieren hoeden
van allerlei kleur en vorm. Broek en vest waren volgenaaid met
kleurige linten en strikken en ieder hield een instrument in de
hand, hetzij ketel of stoofbuis, potdeksels of kannebuizen of wat
dienen kon om lawaai te maken. Vooraan op de wagen zaten
twee witgeschminkte mannen die accordeon speelden, maar hun
trekmuziek kon niet opwegen tegen het gedruis van blik en koper.
Over middag kwart over een reed de wagen de stad binnen
en maakte halte op de knok bij de aloude herberg << Klein Menen >>.
In een wenk liep het pleintje vol met nieuwsgierigen alles wat op
weg was naar werkwinkel en naar school stroomde samen.
Toen de voorman van de Bosmolenaars, een zekere Vanhuyse,
bijgenaamd Bras, de grote belangstelling van het yolk zag, sloeg
hij met zijn stok naar links en rechts om stilte te vragen. De
muzikanten legden de blikinstrumenten neer en de trekzakken
begonnen een gelegenheidslied te begeleiden, dat 28 stemmen met
voile kracht zongen :
We zijn van den Bus
Ons herte is gerust
We zijn al beste mensen
Wat kunt ge nog meer wensen ?
We kennen gene vrees
In vel noch in ons vlees.
Wie gaat er mee
Al naar de Juge de Pe ?

Op gans de tocht door stad oogstte de wagen grote bijval. In de
Papestraat zag de voorman Pastoor Lonneville opdagen. De wagen
hield stil en de mannen zongen dat het galmde : Vivat onze Paster
en hij mag er wezen, vivat onze Paster en hij moet er zijn ! >>
Een tweede serenade werd gegeven op de hoek van de Gentstraat,
aan de herberg Het Kruisken, en klokslag twee uur stopte de wagen
aan Den Hert, v.66r de poort van het Vredegerecht.
Commissaris Vermeulen gebood stilte en eiste dat alle linten en
strikken zouden weggenomen worden en dat alle hoofddeksels op
de wagen zouden blijven. De woelige mannen gehoorzaamden als
schoolkinderen en gingen stil de trap op naar de gerechtszaal. De
griffier deed naamafroeping van de 28 beklaagden en de commissaris eiste de toepassing van de wet tegen de rustverstoorders. De

vrederechter Weustenraedt vroeg of er iemand iets had bij te voegen.
Niemand vroeg het woord. Dan liet de vrederechter hun weten dat
de wet toeliet eenieder met 5 F boete te bestraf fen. Doch in acht
nemende dat geen een van de beklaagden tot hiertoe ooit een straf
had opgelopen, bracht hij de boete op een frank, op voorwaarde dat
zij direct naar de Bosmolens zouden terugkeren, wel verstaan in stilte,
onderweg geen muziek meer te maken, en te vier uur thuis zijn.
De voorman Bras nam Coen het woord : Menheer de Zuze,
zei hij, ge zijt merci en 't en mag niemand aan u komen en we
zijn nu weg ! »
Tegen drie uur bereikte de wagen de Bellepoort van het Gesticht
op de Bosmolens en het gezang herbegon : « We zijn gezworen
kameraden !... » Verder werden de herbergen 't Blauw Kapelleke,
In de Boschmolens en Het Schardauw bezocht en het feest eindigde
rond 6 uur met het besluit : op een der eerstkomende zondagen
een wijkfeest in te richten als bekroning van de goede uitval.
De volgende woensdag kwamen drie van de zangers terug naar
stad om aan het schepencollege de toelating te vragen een yolksfeest in te richten op de wijk Bosmolens op de vierde zondag
van juli. Waarom op de vierde zondag ? >> vroeg burgemeester
De Meulenaere. Omdat wij geen schade willen doen aan de
ommegangen van Ingelmunster en van Oekene, die op de derde
zondag plaats hebben » antwoordden de afgevaardigden. De toelating
werd verleend op voorwaarde dat er niet meer zou gescherminkeld
worden.
De eerste Bosmolens-Ommegang in 1888 had een onvoorziene
bijval. Allerhande prijskampen werden ingericht : mastklimming,
lopen in zakken, ringsteking, prijskamp voor zang, e.a. Het werd
een reuzesucces en vele « plaatsenaars » die uit nieuwsgierigheid naar
de Bosmolens waren gewandeld, moesten reeds vroeg naar huffs,
daar het bier door deze onverwachte toeloop in alle herbergen van
P. DECLERCQ
den « Bus >> reeds voor zeven uur was uitgetapt.
TINNEN HERBERGMATEN

Aangaande het verbod van tinnen herbergmaten waarover de
vraag in Biekorf 1959, blz. 288, komt het volgende voor in de
Ordonnantie politique der Stadt Aelst van 10 mei 1767:
Herbergiers binnen de Stadt Aelst ende haere prateryen en
mogen geenen wyn debiteren, dan in geyckte flesschen met het
merck der Stadt Aelst. >>
Ook Voorgeboden van Eeklo in 1660 en 1769 bevatten een
bepaling die het misbruik van ingedeukte tinnen maten wil tegengaan. Herbergiers te Eeklo mogen niet tappen anders als in
behoorlycke geyckte potten ende in geene merckelycke geblutste
tinne-potten ».
W. S. Oostende
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ZEGSWIJZEN MET TOEVOEGSELS
In Biekorf 1959, p. 418, wordt de spreekwijze aangehaald :
Hij peinst dat Konings katte zijn nichte is, met de Roeselaarse
aanvulling : en hij 'n is nog geen familie van heuren, steert.
G. P. stelt daarop de vraag of er nog dergelijke aanvullingen
in gebruik zijn.
Mag ik eerst terloops opmerken dat Biekorf, 1898, p. 285,
een afwijkende parallel-lezing gaf : << Zou men niet zeggen
dat Keizer Karels katte zijn nichte is, en 't en is zelve geen
vriend aan heuren, steert ! >> waar Keizer Karel himself optreedt en 't voorzetsel aan voorkomt bij 't woord vriend met
de betekenis van familie aan !
Er bestaan nogal veel gelijkaardig aangevulde zegswijzen.
Maar er is omzichtigheid geboden. Een toevoegsel is dikwijls
een bestanddeel van de zegswijze. En hier dienen we de
gedachte te ontleden of de historische groei op te sporen.
Waar het eerste nog doenbaar is, blijkt het tweede meestal
een hopeloze onderneming.
We sluiten bijgevolg uit zegswijzen als volgt : q Nen haze
trekt de leeuw bij den baard, als hij dood is >>. De toevoeging
als hij dood is (bedoeld wordt de leeuw) duidt een constituerend element aan in de beschrijving der gewraakte
lafhartigheid. Het is een hoofdelement zelfs. Gelijksoortig
hieraan zijn al de toevoegingen (bijwoordelijk bepalingszinnen meestal) in de zeispreuken. q Dief ! zei de ,musge, en
ze zat in de krieken. >> Het q in de krieken zitten » is een van
de twee onmisbare taferelen waarin het onlogische geheel
wordt gehekeld. Hetzelfde met alle dubbele zegswijzen die een
vergelijking bevatten. q We gaan er nen slag in slaan, lific
Uilenspiegel in de biechte ! >> Vooral dan wanneer die vergelijking teruggaat op een historische( ? ) frats of een nakomende sage die een spreekwijze bekrachtigde.
Vaak wordt gelijkaardige eenheid innerlijk in de verwoording verduidelijkt, hetzij syntactisch, hetzij vocabularisch, of
de twee samen. In q Hij heeft er zovele verstand van/of nen
ezel van Mutseplooien >>, roept de syntactische constructie
van het eerste element om een tweede lid (nog verduidelijkt
door het woord zoveel). In q Ze is zo oud lijk Kallemoeiens
puppe / en 't was een geheel (h) outene » is het de woordspeling op oud die het nakomende toegevoegde element tot
een bestanddeel van het geheel omzet.
Onduidelijker gevallen zijn spreekwoorden van het type :
q God geeft geen linnen, maar garen om te spinnen». De
gedachte is, me dunkt, niet of na het eerste element. Men
denkt zowel aan linnen als aan garen om de gedachte (samen-

werking met de Voorzienigheid) beeldscheppend mee te delen.
Het tweede element of lid is bijgevolg een evenwaardig constituerend (zij het tegenstellend) element van de hele zegswijze.
In het vooropgestelde model van << Konings katte en heuren
steert » liggen de zaken anders. Er wordt dus ook om iets
anders gevraagd : nl. een tweede element of lid, niet constituerend voor het geheel (dus geen bestanddeel), maar een
doorwerking van het eerste element, dat tamelijk los ervan
(ik zeg niet zelfstandig) het eerste nuanceert. De nuancering
is ofwel verscherpen of versterken (voorbeeld van de koningskat) ofwel ontzenuwen en verzwakken (voorbeelden verder).
Overal ontstaat de nuancering uit een zekere kritiek die —
en dit is haar zachtste vorm — soms louter illustreert, of
een ietsje uitbreidt. Dan is de kritiek niet veel meer dan een
gevatte opmerking, een bedenking, een kwinkslag met schilderachtig ironiserend karakter.
Bijgevolg vraagt G. P. veeleer om aanvullingen die tamelijk
los liggen van het eerste element, doch ernaar teruggaan als
een bevestiging of ontkenning, in elk geval als een << antwoord >>
(tweede element) op een << bewering >> (eerste element).
Ik gebruik met opzet de termen bewering en antwoord,
dewijl bedoelde toevoegingen ontstaan als wederwoord, reactie
(klinkende negatie, kleurige mede-affirmatie) op een bewering die geformuleerd werd als spreekwijze of spreekwoord.
Zo moet het G. P. vergaan zijn (ik verwed er een oordje
op) vooraleer hij zijn vraag aan Biekorf heeft opgestuurd.
Hij heeft een kort gedachte- en spreekwoordensteekspel, een
woordenwisseling, meegemaakt bij het afkeuren van een
trotsaard. Hij ving de twee losse elementen op uit twee
verschillende monden. Het trof hem zo zeer, dat hij om meer
telefoneerde naar ons maandblad.
Hij stelt ons tegelijk voor enkele moeilijkheden : het vanelkaar-los-liggen en het naar-elkaar-toegroeien der twee elementen en de subjectieve aanvoeling van voornoemde aspecten
door gebruiker of hoorder. Dit laatste is bepalend voor het
slotoordeel en amper voor enkele gevallen onaanvechtbaar.
(Op dat stuk zal mijn bloemlezing straks wel enigszins mank
lopen.)
Laten we toepassen op een ander voorbeeld, sterk gelijkend
op het reeds aangehaalde : << God geeft geen linnen... >>. In
eender gedachteverband zegt men ook : << God geeft de vogels
de kost, maar ze moeten ervoor vliegen >>. Op de bewering :
1 God geeft... >>, volgt het antwoord : <<maar ze... ». Deze
twee elementen zijn makkelijk in twee verschillende monden
te leggen : de beweerder en de toevoeger. Elk zegt zijn zeg :
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de twee elementen staan gedachtelijk los van elkaar ; de
tweede is een critische bedenking op de hulde aan de voorzienigheidswerking : we moeten ook zelf iets doen ! Een eerste
spreker stelt een evangelische waarheid als een gangbaar
spreekwoord, waarop een tweede spreker reageert met een
critische opmerking die de eerste uitspraak op punt zet,
aanvult en bijgevolg zowel critiserend bijtreedt als vervolledigt. Vanzelfsprekend is zulke historische analyse van een
spreekwoord een loutere reconstructie en is de voorstelling
van een zelfcontrolerende, zelfverbeterende wijsheid even goed
aan te nemen.
Hiermede wil ik wijzen op het feit dat die twee losliggende
elementen even goed als aaneengegroeid kunnen aangewend
worden. Koch dit wijzigt hoegenaamd hun wezenheid niet.
Vergelijk dit laatste spreekwoord (vogels) met het eerste
(garen, linnen). Het wezenlijk verschil (zij het miniem in
de verwoording) is overduidelijk. Het spreekwoord met de
vogels is of na het woord kost ; het ander na het laatste woord
spinnen. In het eerste hebben we wat we zoeken, in het tweede
niet. Van het tweede zitten de twee elementen impliciet in
elkander (garen spinnen om linnen te bekomen) ; in het
eerste element van het eerste gezegde zit het tweede element
ook wel impliciet bevat (anders ware er geen enkel logische
band), maar het is niet meer dan een ironiserende explicitatie
ingegeven door kritiek op de bewering. Laat « het garen om
te spinnen >> van het tweede gezegde weg en je staat voor
een verminkte gedachte ; laat van het eerste voorbeeld « de
kattesteert >> vallen en je hebt nog een deugdelijke zegswijze
die ( door wordende of voltooide samengroei) roept om het
tweede element uit de mond van iemand anders.
Laat ik dan bloemlezen op zulke basis. Ik systematiseer
volgens enkel (zij het metaforisch) woord, spreekvaardigheid,
spreekwijze, spreekwoord en zeispreuk. Het is een kreupele
onderverdeling, maar er bestaat nog geen classificering die
iedereen voldoening geeft. Ik onderwerp elke zegswijze aan
de stricte eis, opgedrongen door de « katte met heur nichte
en heuren steert >> en neem slechts aan als toevoegsels : zulke
aanvullingen die, in het geheel van de zegswijze, vrij los
staande doorwerkingen zijn van het hoofdelement door kritiek
erop of ontwikkeling ervan, waarmee ze evenwel in het spraakgebruik niet noodwendig samengaan, maar erdoor (bij een
andere) opgeroepen worden.
Ze zijn meteen een bloemlezing van geestesgevatheid bij
de volksman en zijn lichtelijk satirische geesteshouding tegenover zijn eigen aanvaarde waarheden en tegenover zijn
evenmens.
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LUST VAN ZEGSWIJZEN MET TOEVOEGSELS
(De aanvullingen geef ik tussen haakjes ; een tweede of derde
aanvulling volgt gewoon zonder aanduiding ; bijkomende toelichtingen
staan ook tussen 0 maar cursief , al de rest gewoon.)

Op woorden
't Was panne (tot den steert).
Achter jen haar een paruike (en achter een paruike, nen gersfak).
Ga van me (= fam-me) (Femme is een wuuf).
Ga 't j' an ? (God en beet geen Jan ? 't Is Henri) (I.N.R.I.).
Te kort ! (te Kort-rijk) (ofwel) (te kort en schiet geen musgen).
Tijd genoeg ! (tijdgenoeg liet zijn oest vorten) (en hij had maar
twee schoven).
Merci ! (Pietje Merci is dood).
't En is geen were ! ('t en is maar t'Emelgem dat 't geen were 'n is).
Ne kak in nen netzak ! (met gaatjes in).
Zever in pakskes ! (en in bokalen) (Antwerpen).
Op uitingen allerlei (spreekvaardigheid)
Kust men ore ! ('t is een gatjen in).
Ze is zot (z'en kan niet dansen) (betekenis is mij niet recht
duidelijk).
God zegene je ! (bij 't niezen) (met Sint-Jozefs ezeltje) (en Maria's
perretje) .
God zegene je ! (en beware je in nen kaffeezak).
God zegene je ! (ik kan het niet) (geh. te Leiden).
't En scheelde geen haar (of 't was ne kletsekop).
Wat een dingen ! (dat 't kind van Wingen geen Frans en kan
zingen).
'k Peize... (Lare's ezel is dood van peizen).
Loopt daarachter (en zet je barvoete).
't Is altijd schoon were te (b.v.) Waregem ! (God is er geboren !).
Nen beteren of dendien moet nog geboren zijn (en de moeder
is dood).
't Fijnste is ook zijn haar (en 't is nog ne vinger dikke).
Hou je kloek ! (we gaan wijder den dokteur betalen).
De wind van achter (en de zunne van voren).
Stel het wel ! (en breekt de poten).
Alle gekheid op een stokje (en het stokje in de hoek) (alg. Nederlands).
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Op spreekwijzen
Ons Here verstaat redens ('t en is genen boer).
Ge zoudt hem Ons Here geven zonder biechten (maar den duivel
kapt er zijn bout op) (ook in Brabant bekend).
Hij peisde dat hij Ons Here bij Zijn voeten hadde (maar hij had
den duivel bij zijnen steert).
't Is Gods were (maar 't en is van zijn beste niet).
Laat ons het beste hopen (het slechte komt vanzelf).
'k Ga 't aan jen neuze niet hangen (ze is te lang, 't zou kunnen
in jen mond hangen).
In alle waterkes gewassen (en in mestputsop gespoeld).
't Is van dat Waregems waar (= leugen) ('t is nog een kwartje
dierder).
Hij heeft een hoofd voor zijn leven (als er geen rampen op komen).
Ge spreekt gelijk een boek (ge gaat nog letters spugen).
Onthouden van den noene tot den twaalven (als 't zere slaat).
Op spreekwoorden
Ter ere Gods (en te moetens).
Ter ere Gods (en 't heilig Betje) (is 't niet vele, 't is een letje).
God geeft de veugels de kost (maar ze moeten der voor vliegen).
0.-L.-Heer bezoekt zijn vrienden (dat Hij maar daar blijft met
zijn koeken).
De onnozelen zullen God zien (en de zotten de deure).
Gods molen maalt langzaam (maar fijn).
Dood gaan en is niet (en ware 't niet van de achtersmake).
Dat doet deugd ! ('t doet van eigen deugd) (Vaneigen is van
de zolder gevallen en zijn wuuf der achter).
't Verstand en komt voor de jaren niet (en als 't er voren komt,
't en is er maar naar).
Ne mens is nooit te oud om te leren (als hij niet te dam en is).
Al doen leer je (en al draaien keer je).
Die 't lang heeft, laat het lang hangen (en die 't nog langer heeft,
laat het slepen).
Ge 'n weet nooit hoe dat een koe nen haze vangt (langs een kleen
wegeltje) (ofwel) (ze bijt zo naar van 't gers).
Veel handen maken licht werk (maar 't is den duivel in 't pateel).
't Geluk vliegt (en die 't vangt heeft het) (ofwel) (en als je zere
loopt, je gaat 't vangen).
Elk zijn recht (en Pietje de knikkers).
Elk het zijne (en den duivel niet).
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Geduld is een gezond kruid (maar och Here die der moet van
leven).
De hope is een Lange koorde (nen mens kan der hem aan dood
trekken).
Het geld is rond (en 't 'n heeft geen steertje) (= wordt makkelijk
verspild).
Moeten is dwang (en schremen is kindergezang) (ofwel) (en dwang
is de galge).
Recht is de galge (en ze 'n hangen geen meer).
Zot zijn doet geen zeer (maar 't kriebelt een beetje)
(Leuven-Heusden).
Er gaan veel zeggens in nen zak (maar nog meer in een mande
zonder gat).
Ze gelijken op mekaar lijk twee dreupels water (maar bezonderlijk
den een).
Mijn kind, schoon kind (of ware 't een bulte) (ofwel) (of ware
't een uilejong).
Zeven Begijntjes om een ei to klutsen (en de dorre bleef geheel).
Van den oever in den dijk (van de brugge in 't water).
Niet zeggen is zwijgen (en voor de deure is buiten) (en nievers
gaan is thuis blijven).

Op zeispreuken (zie o.a. Biekorf, 1933, blz. 120-21)
We zullen zien, zei den Blenden (en hij zag nooit).
Flak in mijn oge, zei blende Maaie (en z'en had maar ne put).
Nu tot daar, zei Mote, en hij bolde halverwege (en hij was algelijk jouw).
Les carott' son' bon', zei de Wale en hij at al 't vlees op (en hij
liet de karoten stane).
Nieuws verblijdt, zei de zot en hij draaide zijn mutse (en ze stond
nog scheef).
Alle baten helpen, zei de muize en ze pisteg' in de zee (en ze liep
over).
Hokus, pokus, pas, zei de kwakzalver, die niet ziet is blend (en
die niet en eet en is 't sch...ten niet gewend).
Dag Nelle, zei de man en hij schoof zijn wijf onder 't ijs (kom
er van onder als 't zomer is).
Al op een reke lijk meulenaars koeien, zei Wannes en hij en had
maar ene (en 't was een gete) (en ze zeggen dat 't zijn wuuf was).
't Zal wel kommen, zei Cies, de katte heuren steert is er wel
gekommen (en hij is zo lang).
Leuven

K.

DE BUSSCHERE
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DE OUDSTE GEKENDE KORTRI JKZANEN
Dat Kortrijk een van de oudstbewoonde plaatsen van onze Westvlaamse gouw is, valt niet meer aan te tonen, en de archeologische
vondsten die jaarlijks te Kortrijk of te Harelbeke werden gedaan,
stellen dit goed in het licht. Doch om de eerste geschiedenis van
de Leiestad te schetsen zijn de geschreven bronnen v6Or de XI e eeuw
eerder schaars en uiterst laconiek.
Des te liever zal men nu vernemen dat de eerste met naam
gekende West-Vlamingen (ja wellicht Vlamingen) Kortrijkzanen
waren. De oudste met naam gekende Westvlaamse familie hoort
te Kortrijk thuis.
Op het einde van de VIIe , of in het begin van de yule eeuw,
trad een jongeling Austrulf genaamd, als monnik te Fontenelle
(heden : Saint-Wandrille, te Ranson, Seine maritime, Fr.), in de
abdij door de heilige Wandregesilus gesticht in de streek die later
Normandie zou heten. De jonge man moet deugdzaam en begaafd
geweest zijn, want hij werd zeer vroeg tot prior (prepositus) aangesteld ( 1). Abt Wando, die in 747 of in 754 zou sterven, had
nog de tijd om zelf zijn opvolger aan te duiden : zijn keus viel op
de vroegere prior Austrulf.
De oudste kroniek van Saint-Wandrille, de bekende Gesta patrum
Fontanellensium, wijden 'n geheel hoofdstuk (cap. X) aan het
bewind van abt Austrulf ( 2 ) : Austrulf us, zo wordt daar gezegd,
vir venerabilis, a patre Sindulfo matreque Vuilberta, ortus territorio
Curtriacensi ( 3), abbas constituitur... Hic egregius pater, amator
huius coenobii ac fortissimus rector extitit, curamque maximam de
statu regulae ac observatione legis Dei habuit >>. Andere lofwoorden
volgen hierop nog ; en de scherpe oordelen, jazelfs de verwensingen
die de kroniekschrijver op andere abten laat wegen, laten toe te
denken dat Austrulf werkelijk bij de beste en tevens bij de vroomste
hoofden van Saint-Wandrille dient gerekend te worden : de gedachtenis van deze Kortrijkzaan leeft in de dankbaarheid van zijn
Normandische medebroeders voort.
Abt Austrulf was dus geboortig van Kortrijk ; zijn vader heet
Sindulf, zijn moeder Guilberta. Deze oeroude Kortrijkse familie
(1) Wanneer juist ? Het is moeilijk te bepalen omdat een vergissing van de schrijver in het begin van cap. VII van de Gesta,
een verwarring heeft gebracht in geheel de chronologie van zijn
werk, vanaf het jaar 738.
(2) Monumenta Germaniae historica, II, 288 = uitg. F. Lohier
en J. Laporte (Rouen-Paris, 1836) blz. 71-78. - Vertaling : « Austrulfus, een eerbiedwaardig man, zoon van Sindulfus en Vuilberta,
afkomstig uit het I-Cortrijkse gebied, wordt tot abt aangesteld. Deze
uitstekende vader, zeer gehecht aan zijn klooster, was een krachtdadig beheerder enz... ».
(3) Lohier en Laporte drukken : « a patre Sindulfo matreque Vuilberta uocabulo ortus, territorio Curtriacensi, abbas constituitur... »
We verkiezen hier de lezing van het Brussels hs. 7814-22, fol. 135v0,
waar het woord « vocabulo », dat blijkbaar niet tot de oorspronkelijke tekst behoort, samen met andere geleerde lezingen in margine
werd bijgevoegd.
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is in de jaren 1870 aan de geschiedschrijver van Kortrijk, Frans
de Potter, ontsnapt ; wat ook niet zeer te verwonderen vak ! Of
Sindulf tot de aristocratie van de grote grondeigenaars of tot een
mindere stand behoorde valt moeilijk te zeggen, alhoewel de karolingische Kerk een steeds grotere plaats gaf aan de vertegenwoordigers
van eerstgenoemde klasse. De namen van deze drie Kortrijkzanen
zullen in ieder geval de lijsten moeten aanvullen die door onze
steeds talrijker beoefenaars van de onomastiek werden opgesteld (4).
Austrulf bleef zes jaar de staf voeren te Fontenelle. De bijzonderheden van zijn beheer zijn voor ons minder belangrijk. Een episode
uit zijn Gesta verdient nochtans aangestipt te worden. Op het
einde van zijn leven, ondanks de wijze raadgevingen van zijn
monniken, wilde onze abt naar Rome vertrekken waar hij voor
de voeten van paus Stefanus II ging neerknielen. De gezondheid
van de oude abt was reeds wankelend ; ook zou hij zijn klooster
nooit meer terug zien : hij stierf op zijn terugtocht naar Frankrijk
te Agaune (heden : Saint-Maurice-en-Valais) in de Alpen, aan de
gevolgen van een slepende koorts (a febre quam diu protraxerat).
Dit gebeurde op een 14 september, tussen 753 en 757.
Spijt het droevig gevolg van zijn reis, verdient Austrulf daarmee
een tweede vermelding in de geschiedenis van ons landje : hij is
namelijk de eerste bekende << Romevaarder >> uit het Kortrijkse, en
weerom uit geheel Vlaanderen ( 5 ). Zijn naam verdiende dan ook
eens voor Westvlaamse ogen te komen.
Om andere families in het Kortrijkse te zien opduiken, zal men
de stichting van het Sint-Salvatorskapittel van Harelbeke moeten
afwachten, dat tussen 1035 en 1042 is ontstaan : zo worden nog
enkele huisgezinnen in de beroemde << rotulus » van Harelbeke vermeld. Daarentegen komen de oudste oorkonden die Kortrijk rechtstreeks betreffen ( 6 ) niet v66r het einde van de XII e eeuw voor.
N. H.
(4) Deze drie namen komen bvb. in de indices van de Diplomats
belgica van M. Gysseling en A. C. F. Koch niet voor (wel de
mannelijke vorm Vuilbertus).
(5) Zie Jos. Zettinger, Die Berichte fiber Rompilger aus dem
Frankenreiche bis zum Jahre 800 (in ROmische Quartalschrift,
11. Supplementheft), Rome, 1900, blz. 82. Wel geeft deze auteur
de indruk als zou Austrulf niet de eerste Vlaamse Romevaarder
zijn, waar hij, blz. 76, een ander Vlaams echtpaar vermeldt, « ein
gewisser Graf Wambertus and seine Gemahlin Homberga, aus der
Umgegend von Gent », die, op het einde van de VII e eeuw, of kort
voor 705, tweemaal naar Rome zouden getrokken zijn. Graaf
Wambertus en Homburga zijn ons uit de Vita Bertulfi bekend ;
het bericht over de bedevaart van deze vrome vrienden van H. Bertulf van Renty is wellicht minder « zweifelhaft oder sagenhaft »
dan J. Zettinger het meent, maar nergens kon ik aldaar vinden
dat Wambertus uit het Gentse afkomstig was : deze was heel zeker
een grote grondeigenaar uit de streek van Terwaan.
(6) Weliswaar heeft onlangs de geleerde bibliothecaris van Deventer, Dr. A. C. F. Koch, een charter van graaf Robrecht II, van
1093, uitgegeven (Handel. Kon. Commissie voor Geschiede,nis,
CXXII, 1957, blz. 266-268), die, naast de kasteelheer Wouter, de
zes eerste schepenen van Kortrijk opsomt. Maar het is eigenlijk
geen Kortrijkse oorkonde, daar ze over de kapel van Bonaarde te
Kuurne gaat en aan de St.-Amandusabdij (Frankrijk, dep. Nord)
geschonken werd.
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VIER MAANDEN STERREMAN
leder jaar, de zondag na Kerstmis, weerklinkt zijn lied door
onze straat.
— De Sterreman is daar ! roepen de kinderen.
Aan een lange, vierkantige stok — die groen geverfd is —
draagt een man van omtrent vijftig jaar een groene ster ; door
middel van een koord brengt hij de ster in beweging, terwijl hij
zingt. Die stok of ster vormen feitelijk de hoofdschotel niet, maar
wel dat stalleke » dat als een balkon voor de ster hangt. Het
gaat om een houten stalletje, veelkleurig geverfd en alle personen

Mestiaen, de sterreman uit Izegem,
voor de huisdeur van Walter Giraldo
te Strijpen-Zottegem. 1959.
— in licht karton zijn op post : het kindeke Jezus in zijn kribbe,
Sint-Jozef en Onze-Lieve-Vrouw, engelen en herders en we mogen
natuurlijk de os en de ezel niet vergeten. De jongens en meisjes op
straat en bij de deuropening kijken verbaasd en verdwaasd naar de
vreemde man die met schorre stem een lied uit de oude tijd komt
zingen. Daar staat geen stempel op die man ; het is onbegonnen
werk zijn leeftijd te schatten. Zijn klederen hebben geen bepaalde
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kleur. Hij behoort tot de leurders, die leven van de lucht, van
de zon en van de straat. Zijn ietwat wilde ogen zijn verborgen
achter dikke brilglazen.
Elk jaar neemt hij het middagmaal bij ons, tot groot jolijt van
de zes kinderen. Dan zit er een echt « type >> bij ons die men anders
alleen in de boeken of in de televisie kan zien ! Hij voelt zich
eerst een tikje onwennig in de keuken, slurpt traag zijn soep, want
hij krijgt niet dikwijls de kans ergens aan tafel genood te worden.
Hij sukkelt om zijn maal naar binnen te werken, want hij eet
gewoonlijk niet veel.
— Hoe lang zijt ge al op ronde, Laurent Mestiaen ?
— Wel, dat weet ge nog van voor een jaar of twee. Dat is nu
juist al twee maanden en tien dagen. Op de vijftienden oktober
vertrek ik uit Izegem en dan zien ze Mestiaen in alle gemeenten
van het zuiden van Oost- en West-Vlaanderen. Ik trek ekikke naar
Deinze, Waregem, Zulte, Olsene, Zottegem, Nederbrakel, Geraardsbergen, Oostrozebeke, Wielsbeke, Machelen, Kruishoutem, Oudenaarde, Zingem, Gavere, Semmerzake en op nieuwjaar ben ik altijd
in Ronse.
Laurent gooit de gemeenten, waar hij langs komt, door mekaar
als de kegels in een spel.
— Sinds hoeveel jaren leurt ge met uw ster ?
— Dat kwam mee den oorloge ; ik doe kik da voort en kan
da niet meer laten ! Binst den oorloge was er nie veel te verdienen
en ik zeg : ik zal mee een sterre lopen en ik heb er vele mee verdiend en nu kan ik da nie meer laten.
Daar berust de hele filosofie van Laurent in. De drang van de
trekker drijft hem.
— En waar logeert ge intussen ? Bij de boeren bij voorbeeld ?
— Nee zulle, daar is 't alleen « beesteriee >>, in een stal of op
hooi. Ik logeer dikwijls in Oudenaarde en vertrek iedere keer vandaar.
Mijn vader was ook leurder en in de andere maanden leur ik met
spelden en draad en van alles...
— En hoe versterkt ge de inwendige mens ?
— Sommige bakkers zijn echt vriendelijk en geven me een paar
boterhammen met een pateke ; bij sommige betaal ik de helft van
de prijs ; zo gaat dat ook bij een coiffeur ; ik zing mijn lied binnen,
waar ze aan het scheren zijn en dan knipt de ene mijn haar voor
niets en scheert me voor niets en de andere doet het voor de halve
prijs. Zo gaat dat.
Hij staat voorzichtig recht, want hij mankt, maar dat zien de
meeste mensen niet, omdat ze alleen naar zijn sterre kijken.
Hij pakt zijn klak of als voor een burgemeester, als hij afscheid
neemt tot volgend jaar, en aan het naburig huis Koren ze zijn
schorre stem en zijn lied :
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Drie koningen met de sterre
Zij die kwamen van zo verre
Ja door bos en berg en dal
Om te zoeken overal (bis)
En hij mm... gaat overal
Die werd geboren al in ene stal.
Wie is die opperste majesteit
Die ons 't leven in bereidt ?
En lijk en lijk gaat overal...
Op de dag van Driekoningen landt hij opnieuw aan te Izegem,
zijn standplaats, en bergt zijn stok en sterre weg tot op het einde
van het jaar...
Zottegem

RENAAT VAN DER LINDEN

DRIE KONINGEN IN DE NAAMGEVING

Melchior Claesman, in 1659 begraven in de St.-Jakobskerk te
Brugge, was de broeder van Gaspard en Balthasar Claesman. Door
J. G. werd daarop in Biekorf (1959, 320) de vraag gesteld of de
naamgeving drie gebroeders = drie Koningen >> ook elders voorkomt.
De volgende gevallen zijn mij bekend.
In de jaren 1670 kregen te Roeselare drie gebroeders Marant
de doopnamen Gaspar, Melchior en Balthasar. (Door J. Delbaere
medegedeeld in Biekorf 1958, 122).
Het gebruik van deze naamgeving schijnt echter, voor zover ik
weet, meest verbonden te zijn met het dopen van drielingen.
Het meest bekende en meest gevierde geval is zeker dat van de
drieling Gaspar, Melchior en Balthasar van Accolyen, geboren en
gedoopt in de eerste dagen van 't jaar 1792 te Wichelen bij Aalst.
Op Dertienavond 1761 kwam een drieling ter wereld te Oudenaarde. Een grafzerk herinnert er aan het kortstondige bestaan van
Gaspar, Melchior en Balthasar van Maercke. — Over deze twee
Oostvlaamse gevallen zie Biekorf 1953, 279-280.
In de familie De Coninck te Desselgem werd op 27 maart 1784
een drieling geboren de kinderen kregen — ter ere van hun familienaam — als tweede doopnaam (de eerste was deze van hun peter)
de namen van de Drie Koningen. (Biekorf 1954, 106-108.)
Ook Deerlijk heeft — dan nog in het hongerjaar 1847 — zijn
drieling met de Driekoningnamen gehad.
Bij de mededeling van dit laatste geval (Biekorf 1954, 244) wordt
nog een ander drieling aangestipt die op Driekoningendag 1851
met de namen Gaspar, Melchior en Balthasar getooid werd. In een_
Oostvlaamse gemeente die door de kronijk niet genoemd wordt.
E. N.
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SPOREN VAN PRIMITIEVE
LANDBOUWUITBATING TE MOERKERKE
Op onze oudheidkundige verkenningstochten komen we
soms voor een verrassing to staan. Zoals gebeurde op
2 augustus 1958.
Bij nazicht van een kleine zandgroeve, in uitbating onder
de gemeente Moerkerke (kadastraal plan 619 D/2) op de
grens van deze gemeente met Sijsele, langs de Brieversweg
(zie situatiekaartje Fig. 2), vonden we sporen van voorhistorische grondbewerking.
Van het uitzicht van het oorspronkelijk terrein is bijna
niets meer bewaard enkel nog een kleine strook heide van
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Fig. 1 - Sporen van voorhistoris,che grondbewerking
een paar meter breed, gelijklopend met de Brieversweg. Het
gehele kompleks is bijna uitgezand. De militaire kaart geeft
een hoogteligging van ± 5 m aan.
Op de bodem van de zandgroeve, ± 40 cm onder het oude
maaiveld ( die nu ongeveer op hetzelfde niveau ligt als de
baan Sijsele - Vijve-Kapelle), tekende zich een patroon af
van zwarte gelijklopende strepen, west-oost gericht. (Fig. 1 ;
tekening naar foto.) Bij het verder afschaven van de bodem
over een oppervlakte van ± 10 m 2 konden we een langste
streep van 6 m optekenen. Gelijklopend hiermede tekenden
zich andere sporen af, varierend van 0,30 0,75 tot 1,10 m
lengte, op onderlinge of stand van ± 20 cm. De strepen
maten van 7,5 cm tot 5 cm breedte, in diepte van 1,5 cm tot
enkele mm.
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De slechts gedeeltelijke bewaring van de sporen en de
heel geringe diepte ervan wijzen op het laagste punt van
doordringen in de grond van het ploegwerktuig. Het bovenste
van het ploegwerk werd dus reeds bij het uitzavelen afgeschept. Aldus konden we niet meer nagaan of slechts in
een richting dan wel nog eens haaks hierop (noord-zuid)
geploegd werd.
Het profiel van de humusstreep laat een driehoekige vorm
zien (Fig. 4). De grond werd dus bewerkt met een werktuig
dat op een driehoekige punt eindigt.
Waarmee werd hier geploegd ? Men kan het slechts gissen.
Het primitief landbouwalaam bestond uit een graafstok,
een hak, een stenen bijl, later een ijzeren ploegschaartje.

Te Oedelem werd op een stuk land langs de Hoogstraat
een bewerkt stuk kwartsiet gevonden, dat zodanig geslepen
werd, dat hierdoor een hak, een Mein houweel, ontstond.
(Fig. 3 ; hoogte 9 cm, grootste breedte 5 cm, grootste dikte
3 cm). In een steel gevat is het uitstekend om de grond
open to trekken ; doch hiermede kon slechts tot op geringe
diepte gewerkt worden.
Proefondervindelijk konden we vaststellen dat de doorsnede
van de humusstreep van de zandgroeve ten voile beantwoordt
aan de figuur die we met deze stenen hak in de grond nalieten
bij het trekken van een voor.
Voorhistorisch bewerken van kultuurgrond bestond in het
trekken van voren, openbreken van de grond. De grond werd
niet gekeerd zoals nu. Men kende alsdan ploeg noch bemesting.
De humusstreep in het wit zand wijst er op dat steeds
dezelfde voren, na iedere oogst, opengetrokken geweest zijn.
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Een humusstreep wordt niet in een seizoen gevormd. Het
primitief landbouwalaam liet niet toe naar willekeur grond
te bewerken. Een eerste opentrekken van de kompakte aarde
moet een zware karwei geweest zijn. En daarom trok men
steeds dezelfde oude voren open.
Op de opeengeworpen bovengrond van de zandgroeve
vonden we verscheidene silex-artefakten. Slechts enkele kleine
scherven (dikte 14 mm). Scherven van zeer ruw aardewerk
konden we oprapen ; deze vertoonden op de buitenkant een
vuilrode kleur, zwart op het breukvlak ; zij waren zeer broos
en van niet verschraalde klei.
Op het tegenoverliggend land (kadastraal plan 616 E/2)
werd een mooie pijlpunt (Fig. 5) gevonden. De silex is
totaal verkleurd (vuilgrijs). De top van de pijlpunt is afgebroken. Andere silex-artefakten hebben we hier verder niet
meer gevonden.
De ploegsporen werden door Dr. Luc Devliegher opgetekend.
R. CROIS
Bijlage
De Brieversweg en de primitieve ontginning

In zijn Toponymie van Oudenburg (blz. 72-84 ; Tongeren, 1950)
heeft Dr. M. Gysseling aangetoond hoe de oudste door de landbouw gebruikte akkergrond de magere droogliggende zandruggen
zijn geweest, omdat de lagerliggende gronden door het water
verzuurd waren. Slechts later, toen voor de afwatering van de
lagergelegen gronden kon gezorgd worden, heeft men ook deze
vruchtbaarder percelen kunnen in gebruik nemen.
De Brieversweg, die loopt van St.-Kruis, over Sijsele, Moerkerke,
Middelburg, Heide, Ede, Aardenburg, naar St.-Laureins, is een
zeer oude weg, die loopt door het gebied van de Brieven van
Aartrijke.
Deze Brieven waren bepaalde cijnzen en renten, die geheven
werden op zekere landerijen ten voordele van de graaf. In de oudste
tijden, toen er weinig of geen geld in omloop was omdat de handel
zeer beperkt was, werden deze cijnzen en renten betaald in natura.
De opbrengst ervan werd langs de Brieversweg naar Brugge gevoerd,
naar de spijker of het graanmagazijn van de Burg van Brugge
(De Flou II 760 763 772).
De Brieversweg loopt over een zandachtige hoogterug, en de
magere grond van deze hoogterug werd in de oudste tijden het
eerst in gebruik genomen. Het is dan ook niet te verwonderen dat
j uist daar sporen gevonden werden van een van de primitiefste
landbouwuitbatingen van de streek, ontginningen die zeker dagtekenen uit de voorhistorische tijd.
J. DE SMET
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MENGELMAREN
KOBEN MAERTEN VAN DIKSMUIDE

Over deze << slot- en verzenmaker >> (waarover Vraagwinkel, hiervoor blz. 32) wordt door Fr. Sillis het volgende medegedeeld.
Maerten (Jacob, Marten, Frans), geboren te Diksmuide op
16 mei 1772, overleed in zijn geboortestad op 2 mei 1836. Hij was
slotenm.aker van beroep. (Bibliographie Nationale. II. Brussel, 1892,
blz. 567.)
Bij Fr. de Potter, Vlaamsche Bibliographie, Gent, 1893, blz. 331,
wordt de volledige titel van zijn gedicht opgegeven :
<< Jubeldicht uitgeboezemd van wege de Maetschappy der Muzykoefenaren binnen de stad Dixmude, ter gelegenheid van het vyftigjarig
jubelfeest van den heer Pieter Derresauw, vader, als onvermoeijelyken muzykyveraer gedurende eene reeks van 50 jaren, den
24 November 1807. >> Diksmuide, wed. Stock, 1833, 8°, 32 blz.
Uit een ingezonden mededeling van A. L. :
Het gedicht van Koben Maerten (Jubeldicht, 1833) werd besproken in Nederduitsche Letteroefeningen, Gent, 1834, blz. 151.
De nota is niet getekend, doch mogelijk van de hand van Maria
Doolhaeghe. Aan te stippen is de volgende uitlating : << Of nu
Koben Maerten de schryver van het boekjen is twyfelen wy ;
hierendaer stralen kennissen en belezenheid door die wy juist aen
dien slot- en verzenmaker niet toekennen. » Zoals bekend woonde
Maria Doolhaeghe te Diksmuide.
De gevierde Mr. Pieter Derresauw, ontvanger te Diksmuide, heeft
een dagboek van de lokale gebeurtenissen in de Franse tijd geschreven. Het werd ten dele gepubliceerd onder de titel Jaerboek
van Dixmude, 22 blz. folio op twee kolommen bij P. Stock en Zoon.
Een zeldzaamheid van de Diksmuidse bibliografie.
F. S. - A. L.
LEREN EERSGATEN

In 1568, bij het begin van de Tachtigjarige Oorlog, trad de
hertog van Zweibriicken (Sweybrugh, Zweibrugge bij Van Meteren)
in bondgenootschap met prins Willem van Oranje. Met een aanzienlijke macht van 6000 ruiters en 30 vendelen voetvolk maakte
hij het volgende jaar de veldtocht mede tegen de koning van
Frankrij k.
Dit machtige Duitse ruiterkorps heeft hier te lande grote indruk
gemaakt. De volksmond noemde die Duitse ruiters << Leren Eersgaten >> omdat zij << meest leren of zemen broecken draghen >>. Broer
Cornelis Adriaensz van het Brugse Minderbroederskloos ter spaarde
die verfoeide bondgenoten van Oranje niet in zijn << Sermoenen >>.
Herhaaldelijk gaat hij van op de kansel los tegen << die vervloeckte
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leeren eersgaten », steeds weer beschimpt hij « die vermaledyde,
betooverde leeren eersgaten >> ; zijn liefste en meest weerkerende
formulering is echter het stafrijmende « die luysige leeren eersgaten >>
(Sermoenen, ed. Deventer 1639 ; I 66 ; II 86 103 110 348 349).
Charles De Coster heeft een passus uit die beruchte Sermoenen
overgenomen in zijn Legende d'Ulenspiegel (II 11). « Et qu'est-ce
que tous ces seigneurs, tous ces culs-de-cuir peles qui nous sont
venus d'Allemagne ?... » : zo luidt de tekst van De Coster (ed.
P. Lacomblez, Brussel 1926 ; p. 172). De Coster wist zeer goed
met nederlandse woorden en zegswijzen om te gaan.
Een eigenaardig lot werd deze culs-de-cuir peles beschoren in de
nederlandse vertaling van De Costers werk door Theun De Vries
(Reeks De Onsterfelijken, uitg. Contact Amsterdam - Antwerpen
1947 ; p. 266). Daar krijgt Broer Cornelis de volgende woorden
in de mond : « En wat zijn dat voor heerschappen, voor kaalgeschoren
koperbroeken, die hier uit Duitsland zijn overgekomen... >>
De vertaler heeft hier blijkbaar cuir voor cuivre verstaan, en de
oude benaming, die door De Coster zeer goed was weergegeven,
tot onzin herleid. Heel het hoofdstuk II 11 waarin Broer Cornelis
optreedt zou erbij winnen, zo de vertaler de nederlandse bron van
De Coster eens ter hand wilde nemen.
A. V.
EEN OUDE PIETER

Ik heb me dikwijls afgevraagd wat die « pieter » zou mogen zijn
in de uitdrukking « dat is (al) een oude pieter ». Zo hoorde ik
nog kort geleden zeggen te Kortrijk van een kleerborstel (versleten)
en van een fototoestel (oud model).
De Bo heeft « pieter » met de bet. « koopwaar die haar waarde
verloren heeft,... kleerstoffen die niet meer naar de mode zijn >>
en geeft daarbij enkele voorbeelden : « Dat mes is een pieter. Die
kloefen zijn pieters. Het zijn daar (in die winkel) al pieters (oude
stoffen). >> In 't frans : rebut ; en ook wel rossignol, zoals in de
zegging : « Ze verkopen aan faktuurprijs om hun pieters of te
steken. »
Zou pieter niet de oude muntnaam zijn die o.m. in de lijst van
Biekorf (1956, 357) wordt opgegeven ? In een Oudenaardse inventaris van gouden munten uit 1494 (Aud. Meng. IV 472) vind ik
de volgende opgave : « Item twee aude pieters, ooc ghepresen up
haer ghewichte voor 8 lb. g sc. >>
De pieter, hoewel een Brabantse munt (14e eeuw), is in Vlaanderen
eeuwenlang in omloop geweest ; dit blijkt o.m. uit de Brugse teksten
die door E. Gailliard in zijn Glossarium (op het Brugse Inventaire
des Chartes) warden medegedeeld.
En pieters zijn zeker alhier tot in de 1 7e eeuw in de geldomloop
bekend gebleven.
C. B.
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BLINDEBLOEM

In Vraagwinkel (Biekorf 1958, 192) werd door een Vlaming
uit Amerika de vraag gesteld naar de betekenis van « bloedrode
blendeblomme >>. A. De Cock (Spreekwoorden... op volksgeloof
berustend, nr. 87 ; Antwerpen 1920) meent dat de benaming blindebloem — die alleen in Holland voorkomt — eigen is aan de
akkerwinde (convolvulus arvensis) : het zou een « schrikaanjagende >>
naam zijn, zoals kankerbloem, zeerogenbloem, donderbloem. Om
de kinderen van de kollebloemen af te keren zegt men in Wvl. :
« Kind, dat zijn bloedzuipersbloemen, kom er niet aan ».
Blendeblomme schijnt echter in Wvl. niet bekend te zijn. En ik
vraag me af of die Westvlaming in Amerika zijn « blendeblomme >>
niet overgenomen heeft uit Hollandse mond ginder ?
Heukels localiseert Blindebloem (= winde ; convolvulus) in
Humsterland (Westerkwartier van Groningen) en vermeldt het
volksgeloof « dat men bij het vallen met zulk een bloem blind
wordt ».
M. A.

VOLLAARD

Bij de echte Stavelnaren is vollaard als kerst- of nieuwjaargebak
(Biekorf 1959, 32 en 84) onbekend. Bij sommigen is koekevollaard
hetzelfde als koekebrood, het weze nu een « witte koeke », « rozijnekoeke >> of « koeke met korenten ». Dit laatste onder invloed van
ingewekenen uit het Oosten (oosterlingen, zegt men bier) , hetzij
van voor 1914-18, hetzij van de vluchtelingen gedurende de eerste
wereldoorlog. Ter illustratie het volgende.
Een boer van Westvleteren vroeg en bekwam de toelating van
zijn « huismeester >> (eigenaar), een multi-millionnair, om een
boom te mogen vellen voor timmerhout voor herstellingswerk aan
de hoevegebouwen. Maar, zei de huismeester, als 't Westvleterenkermis is, moet je ook 'n keer op me peizen. De boer, om niet te
missen, zou een koekevollaard met rozijnen geven, maar intussen
vernam hij van de eigenaar dat een ander pachter reeds met een
koekevollaard afgekomen was en « maar peist en keer, zei de
eigenaar, die menschen hebben den ongelukkigen en zotten onkost
gedaan van daar rozijnen in te doen ». Meteen wist de man hoe
late dat 't was, en wat hij te doen en te laten had.
A. B. Stavele
VAN EEN << MARKTKRAAIE >>

Dokus Dhondt stond op de markt met kousen en als 't vrouwyolk hem vroeg of ze kleurecht waren, was zijn gewone zeg : « Wel,
beste kind, natuurlijk, inderdaad, 'k ben blij dat ge 't vraagt, dat
vaagt zijn gat zonder papier, met een woord gezeid, leg ze met
permissie in d'ale, zij 'n zullen nog niet afgaan. >>
G. P. B.
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SCHERTSENDE GROET

De scherts : << Welgekomen, wanneer ga-je vertrekken ? >> (Biekorf
blz. 318) hoorde ik reeds dikwijls (het verspreidingsgebied
kan ik niet bepalen) in de volgende vorm : << Welgekomen ! Wanneer
ga-je deure ? >>
1958,

A. VH.

INWONERSNAMEN OP -LING

In Biekorf 1958, blz. 62, staat vermeld dat de uitgang -lin( g)
alleen in Bruggeling en Yperling voorkomt.
Hierbij dient aangestipt dat een derde dit collegium voltallig
maakt : Diksmuideling. Heden ten dage is deze vorm, stilaan in
zwang gekomen omstreeks de eeuwwisseling, algemeen gebruikelijk ,
de vroegere vorm Diksmuidenaar (tot in 1914 verscheen een zondagsblad De Dixmudenaar) wordt nog slechts zelden aangewend. Een
tijdlang werden beide vormen dooreen gebezigd.
A. VII.
LAAT ZE MAAR VLIEGEN...

(Biekorf 1959, blz. 285)

In dezelfde betekenis gehoord to Nieuwpoort : << Laat ze maar
vliegen : z' en zijn 't pluimen niet weerd ! >>
Het verband tussen de zinnen is redengevend, niet tegenstellend :
... : z' en zijn (toch) 't pluimen niet weerd ! >>
A. VH.
WUK EN WIENE

Wiene, met kort uitgesproken ie (= wat), is in het VeurneAmbachtse het algemeen gangbaar zelfstandig betrekkelijk, vragend
en uitroepend voornaamwoord : << Let op, wien' da'nk gaan zeggen. >>
— << Wiene zeg je daar ? >> — Wien' da' j' al kunt tegenkomen, he ! >>
(Vgl. Loquela, i.v. Oordeel, laatste lid.)
In hetzelfde gewest is wuk bij mijn weten slechts als bijvoeglijk,
niet als zelfstandig voornaamwoord algemeen gebruikelijk. Het
typisch verspreidingsgebied van wuk als zelfstandig voornaamwoord
is, in West-Vlaanderen, de zuidwesthoek.
Evenwel is, althans in noordelijk Veurne-Ambacht, de uitdrukking
wien' of wuk algemeen verspreid, met dezelfde betekenis als in
Biekorf 1959, blz. 242. B.v. : << We gaan 't e keer gaan vragen : we
gaan toen weten wien' of wuk. >>
Wij zouden bier dan, evenals bij dat Adinkerkse wuk en wiene,
staan voor een soort hendiadys die een begrip uitdrukt door tweemaal
hetzelfde woord : eens in het eigen en eens in een ander dialekt.
Te Boezinge hoorde ik met dezelfde betekenis : wuk is wuk.
Bovenstaande volzin luidt dan : << We gaan 't e keer gaan vragen :
we gaan toen weten wuk is wuk. >> (Vgl. Biekorf 1959, blz. 217.)
A. VANHUYSE
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BERIJMD GRAFSCHRIFT TE KORTRIJK

1500
In de 0.-L.-Vrouwkerk to Kortrijk lagen, v66r de verwoestingen
in de jaren 1570-1580, verscheidene leden van de bekende familie
Roose (al. Rose) begraven. Op het graf van Paesschyne Roose las
men de volgende tekst (Bethune, Epitaphes 288) :
't Goet ter weerelt was onse,
Nu eyst eens anders
Ende eens anders salt syn.
Zoo vele hadden wy t'onsen ghebode
als wy verteerden en gaven om Gode.
Paesschyne, overleden in 1500, was een dochter van Joosyne
Roose (f. 12 jan. 1493), weduwe van Daneel de Tollenaere.
C. B.
VLAAMSE BOEKEN TE PARIJS.

1811

In Biekorf, hiervoor blz. 32, vraagt lezer E. N. waar hij een
fondscatalogus van Barrois kan raadplegen.
De Koninklijke Bibliotheek van Belgie bezit dit werk, waar het
ook kan geraadpleegd worden. Het is als volgt gecatalogiseerd :
le cl., IV. 2, F. 2, B. 3.
Barrois (Th.) zoon. Catalogue des livres hollandais, flamands, etc.
Parijs, october 1811, 8°.
Er bestaat ook nog een supplement voor al de catalogi :
le cl., IV. 2, F. 2, J. 2.
Barrois (Th.). Supplement au catalogue des livres. Parijs z.d., 8°.
FR. SILLIS
RIJMRAADSELS

Berijmde raadsels zijn taai : nog trotseren ze radio en televisie in
de winteravonden, getuige het volgende paar uit de Leiestreek.
Het eerste is wat Boers maar het komt uit de Leiehoek van
Machelen bij Deinze en 't luidt :
Het 'n eet noch 'n drinkt,
Het 'n schijt noch 'n stinkt
Maar 't zal in korte dagen
Eten en drinken,
Schijten en stinken.
Een .bebroed ei.

En het tweede :
1k kom van een grote reize,
Zonder drank noch spijze
Niemand 'n weet wie ik ben
Maar scheurt mijn verfrommeld kleed
En je zult weten hoe ik heet.
Een brief.
G. P. B.
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VRAAGWINKEL
Napoleon zit in 't kiekenkot
Zo begon een liedje op de gevangenschap van Napoleon. Doch ik
heb er maar dat begin van onthouden. Men zong het nog te Nieuwpoort omstreeks 1900. Heeft iemand de tekst in zijn verzameling ?
J. N.

Monsterkoekebrood
Op Vastenavond hielden sommige gezelschappen smulpartie met
koekebrood, en 't was somtijds een monsterkoekebrood van meer dan
2 meter lang, speciaal gebakken door een Bakker die zijn kunsten
Wilde tonen. Dat werd aangekondigd op de uitnodigingskaart in de
jaren 1870 o.m. te Diksmuide. Zo'n oude kaart heb ik nog gezien
omstreeks 1920. Was dat gebruik nog ergens bekend tussen 1900
en 1914 ?
K. G.

't Vischklokje : kluchtige Zeealmanak
Door de drukkerij Fl. Dumon-Cleenwerck te Nieuwpoort werd einde
1887 uitgegeven :
't Vischklokje. Kluchtige Zeealmanak voor 1888
een boekje van 16 (ongenummerde) + 48 blz. Het eerste gedeelte bevat
kalender en wegwijzer. De blz. 17-40 brengen een Weerklapper opgesteld in de trant van 't Manneke uit de Mane. De kluchtigheid van
de almanak ligt in deze Weerklapper. Hoeveel jaargangen heeft dat
Nieuwpoortse Vischklokje gekend ? en is 1888 de eerste jaargang ?
In het boekje zelf wordt over geen vorige jaargang gesproken.
C. B.

Hervragen
'k En doe geen twee missen voor 't zelfde geld Dit krijgt men
voor antwoord wanneer men in 't gesprek onder gevrienden iets hervraagt. Wie ke pt nog andere vriendelijk-tergende antwoorden van dien
aard ?
Facon de Flandres. 1538
Een Parijse inventaris van 1538 vermeldt : q Item 13 nappes Cd'autel]
(Gay, Glossaire archeologique II 157).
ouvrees en facon de Flandres
Deze tekst betreft blijkbaar een soort damastlinnen. Welk soort
als typisch q vlaams in Frankrijk doorging kon tot nu toe niet
uitgemaakt worden. Komt de benaming facon de Flandres >> (vlaems
werc ?) ook in Vlaamse inventarissen voor ?
E. N.

Croige
Op welke uitspraak wijst de grafie croige = kreng, die in de volgende post van de Brugse stadsrekening 1465-66, f. 48, voorkomt :
q Item betaelt den gordinen (= werklieden) vanden dooden croigen
ute der Rye te visschene binnen desen jare 10 s. gr.
Verdam 3, 2137 geeft talrijke vormen : crongie, croonge, croenge
(uitspr. cronzje), doch geen enkele zonder de nasaal. Is dit woord in
het Brugse nog bekend, en hoe wordt het uitgesproken ?
E. N.

Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge
Abonnementsprijs : 100 F.
Postrekening : 2335.37
Drukkerij G. BARBIAUX, Minderbroedersstraat, 20, Brugge
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WAPENKABINET BIJ DE UITVAART VAN
DE HEER VAN DIKSMUIDE
1568
Op 11 november 1568 was sire Anthonis II de Sacquespee,
heer van Diksmuide en Watou, overleden.
Ridder Anthonis II had in 1548 zijn vader als heer van
Diksmuide opgevolgd. Hij verbleef gewoonlijk to Diksmuide,
ook nadat hij militair gouverneur van Duinkerke geworden
was. De zomermaanden werden ten dele op het Hof van
Watou doorgebracht.
Het huwelijk van sire Anthonis met Jacqueline de Recourt
was kinderloos gebleven. Hij had een bastaardzoon, Antoine,
die in de familie was opgevoed doch geen recht van opvolging
had. Anthonis II was de laatste stamhouder van de familie
Sacquespee. Zijn titel ging over op zijn jongste zuster Marie
die, als Vrouwe van Diksmuide, in het huis van haar
overleden broeder bleef wonen.
Het sterfhuis was een groot herenhuis dat in de stad
gelegen was. Het kasteel van Diksmuide, gelegen bij de
Hoge Brug, was immers in die jaren nog slechts een hoop
stenen.
Sire Anthonis had, bij testament, zijn begraafplaats uitgekozen in de parochiekerk van Diksmuide, waar sedert 1564
zijn broeder Filips, heer van Baudimont, begraven lag. Bij
het wandmonument van deze laatste was een cotte d'armes
of wapenkabinet >> opgericht.

De plechtige uitvaart van sire Anthonis zou eerst begin december
plaats hebben. De Sacquespees waren afkomstig van Atrecht. Naar
de kastelen van Artesie en tot in Lorreinen werden doodbrieven
en uitnodigingen gedragen door boden te paard. Boden te voet
gingen de brieven bestellen aan de abten van het Westland en
aan magistraten te Brugge. De klerk Adriaen van Boonen schreef
en grosseerde een zestigtal zulke brieven.
Andere boden gingen op weg naar leper, Rijsel en Brugge. Uit
deze steden werd heel wat proviand voor het lijkmaal bijgehaald.
De rouwklederen van de heren, zowel als deze van de douairiere
en deze van haar eredames en kamenieren, werden naar de laatste
snit gemaakt te Brugge door een befaamd << cousturier » met name
Juliaen vanden Couttere. Ook hiervoor waren boden en messagiers
druk in de weer.
De parochiekerk was intussen in gereedheid gekomen. Koor en
schip waren behangen met zwart laken, waarop kruisen uit wit
satijn waren aangebracht. De beste paramenten en het baarkleed
van de St.-Niklaasabdij te Veurne werden bijgehaald. De plechtigheid zou een heel bijzonder karakter hebben daar het wapenschild
van de overledene hem, als laatste mannelijk oir van het geslacht
Sacquespee, in het graf zou meegegeven worden (I)
Aan de samenstelling van het wapenkabinet van sire Anthonis
werd veel zorg besteed. Als model had men de cotte d'armes van
de beer van Baudimont in de kerk zelf. Men zond echter boden
naar Deinze, naar baron Jacques van Pamele, die getrouwd was
met Marie de Sacquespee, om te weten of banier, pennoen, wapenrok en kwartieren van het kabinet Baudimont de gewenste afmetingen hadden. Uit Rijsel werd een wapenheraut ontboden.
Een << wapenkabinet » bestond uit een vierkant stuk lirmen in
de vorm van een mantel geplooid — later ook een paneel —
waarop de wapenrok van de ridder gehecht werd, in de hoeken
meestal vergezeld van zijn vier kwartieren. Boven de wapenrok
stond de helm met toebehoren, rechts daarvan werden de ijzeren
handschoenen geplaatst en links een ridderzwaard met de punt
naar beneden en de schede ernaast. Onder de rok kwamen dan nog
de sporen. Ook een banier of pennoen werd bij deze cotte d'armes
geplaatst.
Sire Anthonis bezat, blijkens de boedelbeschrijving, een statig
arsenaal van allerlei wapenen voor de krijg en voor de jacht. Zijn
cotte d'armes van 1568 werd echter samengesteld ten dele uit
stukken van het wapenkabinet van Filips de Baudimont, ten dele
uit nieuwe paradewapenen die men te Brugge ging aankopen. Nieuw
(1) Brugge, Stadsarchief. Staten van goederen, 2e serie, nrs. 15909,
15397. — Over de heren van Diksmuide uit het Artesische geslacht
Sacquespee, zie onze bijdrage in Biekorf 1959, 193-199.
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waren : de sporen, het paradezwaard, een fluwelen schede, een
gordel, twee handschoenen met fluweel afgezet. George Moenin,
de ontvanger en vertrouwensman van het huis, gaat deze stukken
te Brugge bestellen en gaat ze later ook zelf nazien en afhalen (2).
Tegen de dag van de uitvaart was het wapenkabinet bij het graf
in het hoogkoor opgericht.
In de 16e eeuw schijnt de oprichting van een cotte d'armes bij
de uitvaart van feodale heren vrij algemeen geweest te zijn. De regels
van instandhouding zijn ons echter onbekend. Het geval van Diksmuide brengt wel een zekere aanduiding : banier, pennoen en
wapenrok worden in 1568 overgenomen van een familiaal wapenkabinet — dat van de broeder van de overledene — dat sedert
vier jaar in het hoogkoor was opgesteld. Blijkbaar werd in 1568
het wapenkabinet van Filips de Baudimont (t 1564) opgeruimd
om plaats te maken voor de cotte d'armes van << den laetsten van
manshoijrie >> van de Sacquespees.
Voor Brugge staan 14 wapenkabinetten in de literatuur bekend (3).
Drie ervan zijn bewaard gebleven : twee in de St.-Jakobskerk (de
Gros 1613 en 1625) en het bekende en door de toeristen veel
bekeken wapenkabinet van Nicolaas de Schietere (1637), in de
0.-L-Vrouwekerk, waarvan jean de Vincennes in zijn Kerken te
Brugge een prachtige afbeelding ten beste geeft.
Gelukkig is daar nog de wapenheraut Cornelis Gailliard, die
omstreeks 1560 heel Vlaanderen heeft doorreisd om er — met
uitzondering van Gent en Brugge — de genealogie van graftomben
en kerkvensters of te lezen en te beschrijven. Ook de cottes d'armes
trokken zijn aandacht. Zijn aantekeningen zijn een kostbaar
document (4).
In het koor van de parochiekerk van Roeselare ziet hij de nieuwe
begraafplaats van Charles van Steelandt, baljuw van Roeselare
(t 1556), en zijn eerste echtgenote, Marie van Stavele, en hij
noteert : Daer hanct noch zijn cote d'armes, wapenrock, zweert,
helm ende sporen >>.
In de kerk te Axel bezoekt hij het graf van de beroemde reiziger
Joos van Ghistele (t 1525). De aantekening van Gailliard luidt :
Daer en es gheen tombe noch epitaphie, anders dan zijn blasoen,
(2) Zie in de Bijlage (hierna p. 78) de uittreksels uit de rekening
van het sterfhuis (in de aangehaalde Staten van goederen).
(3) Volgens de genealogische werken van J. Gailliard (Bruges et
le Franc. - Inscriptions funêraires). Zie ook : A. Van Werveke,
Gedenkbladen uit het leven onzer voorouders, Gent, 1936, p. 99-100.
(4) Baron Bethune, Epitaphes et monuments des êglises de la
Flandre au XVIe siêcle, Brugge, 1900 (ed. Soc. d'Emulation). De
aangehaalde teksten uit het dagboek van Cornelis Gailliard komen
in deze uitgave voor op p. 29 (Axel) ; 48, 52 (Dendermonde) ; 188,
192, 20(7 (leper) ; 244 (Roeselare).
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bannieren, ende pingoen, met de cotte d'armes, wapenzweert, handschoen ende spooren, dat daer noch in den hoogen choor hanct. »
Onder een zerk met koperen plaat rustte, in de kerk te Dendermonde, sire Christoffel Barousse, een portugees ridder uit het
gevolg van Maria van Bourgondie, die alhier getrouwd was met
een Utenhove en als hoofdbaljuw van stad en land Dendermonde
in 1523 overleden was. Onze heraut noteert weer : « Daer hanct
noch zijnen helm, wapenrock, zweert, sporen, pingnon >>.
In dezelfde kerk vond hij nog een tweede geval, bij het graf
en het glasvenster van Mer Jacob de la Trouillere, heer van Beaumanoir : « Daer hanct zijn cotte d'armes, helm, sporen, handscoen,
zweert ende pingnoen met zijn quartieren >>.
Te leper bezocht onze heraut de kerk van de Predikheren waar
hij, in de St.-Annakapel achter het doksaal, verscheidene cottes
d'armes zag hangen « van die van Utenhove, Hollebeke, en van
die van Houtte, en van die van Premecques die daer begraeven
ligghen... >>.
In de St.-Maartenskerk te leper zag Cornelis Gailliard het
mausoleum van Wulfaert van Lichtervelde, beer van Wulvergem
(t 1510) en noteerde : « Daer hanckt noch zijn pingeon, wapenrock,
zweert ende spooren >>.
Uit deze aantekeningen van onze Vlaamse wapenheraut blijkt dat
de cotte d'armes omstreeks 1560 een bezienswaardigheid was. Niet
meer dan een tiental « wapenkabinetten >> heeft hij bij zijn bezoek
van meer dan negentig kerken kunnen ontdekken. Het oudste was
dat van Wulfaert van Lichtervelde te leper : het dateerde uit 1510
en was dus ongeveer vijftig jaar oud.
De cotte d'armes was blijkbaar opgevat als een heraldisch gedenkteken van tijdelijke aard. Allerlei lokale, familiale en toevallige
omstandigheden kunnen hebben meegewerkt om enkele van die
uiteraard vergankelijke en stofferige wapentaferelen in stand te
houden.
In de 16e eeuw was de cotte d'armes nog geen eigenlijk « kabinet >>
of rouwkas, zoals de volgende eeuw er in voege heeft gebracht.
Voor ons geval te Diksmuide in 1568 is de benaming « wapenkabinet >> feitelijk te jong en onjuist. De technisch juiste term is
cotte d'armes : onze Vlaamse heraut had er in 1560 geen andere
benaming voor en gebruikt de naam van een deel (cotte d'armes =
wapenrok) voor het geheel van de heraldische compositie.
In sommige gevallen schijnt de oude cotte d'armes in het kerkgebouw de functie van een « obit » of rouwbord te hebben gehad,
te weten : een memorie van een ter plaatse gesticht jaargetijde.
Of dit te Diksmuide het geval was, weten we niet. Over de ontwikkeling van de rouwheraldiek in Vlaanderen is trouwens nog geen
overzichtelijke studie voorhanden.
A.

VIAENE
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DE WOLLEWEVERSKNECHTEN TE BRUGGE
1808-1870
In zijn boek Enquete sur les associations professionnelles d'artisans et ouvriers en Belgique >> (II 11; Brussel 1891) zegt Emile
Vandervelde dat de oude ambachten in Brugge het laatst hebben
gebloeid en het langst in stand zijn gebleven te Brugge. In de jaren
1890 worden de beroepsverenigingen er nog verdoezeld achter een
ouderwets mutualistisch uithangbord en het merendeel van de
verouderde mutualiteiten hielden er op het einde van de 19e eeuw
nog stand, omdat Brugge een ingebalsemd hoekje van de middeleeuwen in het moderne Belgie is >>.
In het jaar 1891 bestonden nog 25 verenigde wollewevers, maar
sinds de jaren 1880 hadden zij hun << apartheid » verbroken en zij
verleenden toegang aan mannen die vreemd waren aan het beroep
van wollewever. Vandervelde verklaart dat hij tijdens het onderzoek
te Brugge niet alle gewenste inlichtingen over de wollewevers kon
inwinnen. Thans is het resolutieboek van de wolleweversknechten
uit zijn schuilhoek te voorschijn gekomen om ons een kijk te
gunnen op hun geschiedenis.
Het is een boek van 0,34 m hoog bij 0,21 m breed ; het bevat
65 bladen geschept patria-papier, 43 daarvan zijn beschreven.
Het boek is gebonden in ivoorkleurig perkament en de omslag is
omlijnd met een smal blauw streepje. De voorzijde is beschilderd
met een figuur van twee rechtstaande leeuwen, waartussen een
wildeman houdend in de rechterhand een knots en in de linkerhand
een schietspoel met lauwerkrans omgeven. De achterzijde verbeeldt
Sint-Jacob, de beschermheilige, in pelgrimspij, hoed en kraag zijn
versierd met St.-Jacobsschelpen. In de linkerhand houdt de heilige
een pelgrimstaf met kalebas, om de lenden heeft hij een neerhangend koord.
Dit boek — in 1958 door aankoop aangeworven voor het Brugse
stadsarchief — bevat de statuten van de wolleweversknechten binnen
Brugge, opgericht in het jaar 1808 en de beslissingen genomen
in de vergaderingen vanaf het hernieuwingsjaar 1824 tot het
jaar 1870. Het is niet waarschijnlijk dat de vereniging in het
jaar 1870 werd ontbonden aangezien het gild, naar het woord van
Emile Vandervelde, in het jaar 1891 nog 25 aangesloten leden telde.
De crisis echter die bij de wollewevers ontstond onder het beleid
van de laatst vermelde deken, Pieter De Seck, gaf zeker aanleiding
tot verwaarlozing van de maatschappelijke schriftuur.
Het bock is het vermelden en het nazien waard omdat het een
kijk geeft op de betrachtingen van de Brugse wollewevers, hun
hopeloos streven naar menswaardig bestaan en hun pogingen tot
het bezweren van een onoverkomelijk jammerlijk einde.
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Het Resolutieboek van de wolleweversknechten.
Het eerste schutblad van het boek vermeldt de << Condition die
men zal onderhouden en doen onderhouden door alle de ingeschreven confraters van onze eendrachtige gemeenzaamheid der
wolleweversknechten binnen Brugge, opgericht den 31 juii 1808
en hernieuwd op 1 januari 1824, tot troost en hulp van malkander
bij te staan in ziekten en andere gebrekkigheden, niet meer kunnende werken, hetzij door hunnen hogen ouderdom of andere
toevallen, welke condition zullen ondertekend worden door Deken,
tresorier, zorgers en voordere members van onze eendrachtige gemeenzaamheid >>. Daarop volgen :
De statuten van de gemeenzaamheid (1808).
Art. 1. — Tegen contributie van de wekelijkse bijdrage van 1 stuiver
Vlaams courant, ondertekening van de condition en het geven van een
drinkpenning van 5 groten naar beliefte aan de klerk, kan de aangeslotene aanspraak maken op hulp bij ziekte.
Art. 2. — De wachttijd is 4 jaar en steun wordt betaald na voorleggen van een medisch attest. De zorgers bezoeken de zieken om ze
te troosten of om de veinzers te keer te gaan. Bij veinzen of arglist
valt sanctie.
Art. 3. — Werkonbekwaamheid door venusziekten, crouwagien, vechten, wordt niet vergoed alleen ziekten die den mens van God worden
overgezonden, komen in aanmerking.
Art. 4. — Steunaanvragers wegens hoge ouderdom moeten voor
Deken en Eed verschijnen. Er zijn 3 klassen van ondersteunden :
1) volledig werkonbekwamen, 2) gedeeltelijk werkonbekwamen, 3) werkbekwamen voor licht werk of dezulke die rich nog kunnen bezig houden
met koopmanschap.
Art. 5. — In geval van overlijden mag de weduwe aanspraak maken
op steun.
Art. 6. — Alle vergaderingen belegd door Deken en Eed moeten
bijgewoond worden op straf van boete.
Art. 7. — Bij afwezigheid ter buitengewone vergadering is de boete
1 schelling.
Art. 8.
Twisten en vechten binnen of buitenhuis of benadelen
van de schatkist worden beteugeld met 5 schellingen boete.
Art. 9. — Alle besluiten ter vergadering blijven geheim, op boete
van 1 schelling.
Art. 10. — De tresorier geeft rekening om de 3 maand en krijgt een
voorschot tot het bestrij den van de uitgaven in het komende trimester.
Art. 11. — De bijdrage mag geen 3 maand achterstallig zijn, zoniet
verbeurt het lid ziektegeld en na een jaar achterstel ook zijn lidmaatschap.
Art. 12. — Ter algemene jaarlijkse vergadering wordt
recreatie
gehouden met liefde, respect en eendracht, zonder vuile klaps, vloeken,
zweren of schimp, op boete van 1 schelling.
Art. 13. — De h. Jacobus wordt op 25 juli als patroon en voorstaander gevierd, met solemnele mis in de parochiekerk van Sint Jacob,
op boete van 1 stuiver.
Art. 14. — De klerk maant tot bijwonen van lijkdienst en begrafenis.
Hij bezorgt 6 flambeeuwen tegen vergoeding van 1 schelling.
Art. 15. — Voor elke overledene wordt een zielmis gecelebreerd
op een zon- of heiligdag. In geval van afwezigheid is de boete 2 stuivers.
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Zo de boete niet betaald is na 3 maand, kan betrokkene beschouwd
worden als t rebelligaert
en stoorder van de gemeenzaamheid.
Art. 16. — De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden de
2de zondag na het feest van de heilige Jacobus. De nieuw gekozen
tresorier wordt in zijn ambt bevestigd. Boete bij afwezigheid 2 stuivers.
Art. 17. — Nieuwe confraters worden om de 3 maand aanvaard.
Inkomgeld 1 schelling.
Art. 18. — Tijdens hun militaire dienst betalen de ouders de
contributie tijdens de 4-jarige wachttijd. Vrijwilligers in militaire
dienst verbeuren hun lidmaatschap en wie in het buitenland vertoeft
kan bij terugkomst lid blijven mits betaling van alle achterstel.
Art. 19. — In geval van ontslag of uitsluiting blijven alle contribution aan de schatkist der gemeenzaamheid.
Art. 20. — Deken, tresorier, zorgers, d.i. de Eed, worden gekozen
uit een lijst van 3 kandidaten. Wie verkozen is tot Deken of tresorier
en dit ambt weigert, betaalt 10 schellingen. De Eed heeft recht op
een gezamenlijke vergoeding van 7 gulden 's jaars.
Art. 21. — De leden moeten bij aanvaarding meer dan 18 en niet
meer dan 33 jaar oud zijn.
Art. 22. — Alle artikelen van de conditien worden eigenhandig
ondertekend en door de leden nageleefd, na lezing van bovenstaande.
De conditien kunnen gewijzigd worden naar goeddunken van de Eed.

Deze << conditien » behelzen in hun bondigheid de basis van de
ziekteverzekering, oudste tak van de vrijwillige arbeidersverzekering.
Tal van punten dezer conditien van nu meer dan 130 jaar geleden
blijven de reglementering van heden beheersen zoals : controle van
de geneesheer, wachttijd bij aansluiting, bepaling van ouderdom
bij aansluiting, steungeld bij ziekte en sterfgeval, vergoeding voor
minder valieden, enz.
De reglementering van het jaar 1824, die wet sancties voor
<< veinzerij en arglistigheid >> voorzag, heeft echter niet voldoende
rekening gehouden met de << karottrekkers >> en niet in genoegzame
mate de misbruiken kunnen verhinderen. Daarom werden in de
loop der jaren beperkingen gesteld en allerlei middelen bedacht
om de uitgaven in verhouding te brengen tot de inkomsten.
Resoluties van de wollewevers.
Vanaf de oprichting werd de vergoeding in geval van ziekte
bepaald ; de enige hoop tot het vestigen van reserve als ziektefonds was het innen van de wekelijkse bijdrage gedurende vier jaar
wachttijd, periode waarin geen steun bij ziekte zou worden
uitbetaald.
Er was echter geen actuaris, die de wiskundige reserves zou
berekenen, om het hoofd te bieden aan onverwachte en al te veelvuldige risico's. Het moet zijn dat de eendrachtige gemeenzaamheid
niet bestand was tegen de verleiding haar zieke leden ter wille te
zijn vooraleer ze de statutaire wachttijd hadden doorgebracht. Derhalve geraakte de schatkist berooid en maatregelen tot sanering
bleken hoogdringend.
Reeds op 27 augustus 1826 werd een resolutie goedgekeurd op
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het stuk van de langdurige ziekten. De steunverleningen zouden
voortaan bij ziekte toegestaan worden als volgt :
Eerste acht weken : 8 schellingen,
volgende acht weken : 6 schellingen,
volgende acht weken : 4 schellingen,
en de navolgende weken naar goeddunken van Deken en Eed.
Op 21 october 1826, in het vooruitzicht van de wintermaanden
en het stijgen van de ziektegevallen, wordt daarbij geeist dat de
opgelegde boeten vereffend worden samen met de verschenen
contributie.
In de jaren 1831 en 1832 wordt het steungeld nog verminderd
en een bewijs van ziekte zal voortaan moeten afgeleverd worden
door een medicijnmeester.
Tijdens de crisis van 1844 - 1845 worden bezuinigingen toegepast
en doortastende maatregelen genomen : de ouderdomsrente voor
de meer dan 70-jarigen wordt afgeschaft, de emolumenten van de
Eed verlaagd, de boeten verhoogd en de zieken krijgen na 6 weken
ziekte slechts een half steungeld voor de volgende 6 weken.
Naar het voorbeeld van de
resolutie goedgekeurd waardoor de zieken
en de minder valieden in 3 klassen worden ingedeeld : de zieken
thuis trekken een vergoeding van 0,60 F in de maand ; de zieken
van 2e klas, d.w.z. de zieken die in een gesticht verblijven, 0,50 F
in de maand en de derde klasse, of de zieken die in een « kosthuis »
vertoeven, 0,30 F in de maand.
In het jaar 1861 is de steun 1 F per maand, maar het volgend
jaar wordt de vergoeding op 0,75 F gebracht en in de vergadering van 11 mei 1862 « In den Handboge >> wordt geklaagd
over het overgroot aantal zieken.
Op 8 februari 1863 wordt een resolutie genomen waarbij het
den zieke verboden is bij dage zijn huis gesloten te houden omdat
anders de onverhoedse controle onmogelijk wordt. Het was de
wever inderdaad niet mogelijk ziekte te veinzen en toch te werken
met gesloten deur, vanwege het klakken van het handgetouw bij
het slaan van de weeflade en het schieten van de spoel, wat de
zorgers vlug konden vinden.
Na de drastische maatregelen van het jaar 1863 zat er vaart
in de gemeenzaamheid der wollewevers. Er zal 16 F besteed worden
voor het tappen van een ton bier daar de bond nu boven de 100
confraters telt en bier wordt geschonken « in proportie met andere
maatschappijen ». Daarenboven zal een premie van 1 frank worden
verleend voor het aanbrengen van ieder nieuwe confrater.
Daarbij wordt voor de eerste maal vergoeding verleend aan een
ooglijder Serafien van Mullem, 50 jaar, F 0,50 per week (slechte
ogen, de klassieke beroepsziekte bij de wevers).
In de vergadering van 28 augustus 1864 wordt een gouverneur
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naast de deken aangesteld. Hij zal zich speciaal beijveren met de
dagelijkse bereddering der zaken en van die tijd af wordt bij de
wollewevers zowat het << fiihrerprincipe » gehuldigd, waardoor minder
bevoegdheid wordt toegekend aan de zorgers.
In 1868 in maart, de kwade maand voor zieken en zuchtigen,
wordt een erbarmelijke beslissing getroffen : gezien de vele zieken,
staakt de maatschappij voor zes maand.
In de jaren 1868 tot 1870 gaat de gilde aan het kwijnen. Pieter
De Seck, lid van de Eed sinds 1860 en deken sinds 1867, is factotum
van de wollewevers. Hij last geen enkele resolutie door de Eed
ondertekenen, treedt driest op, en zuivert de Augias-stal van de
tresorier Maene.
De laatst geboekte resolutie (15 mei 1870) schaft de jaarlijkse
bierconsumptie af die, viS6r de aankomst van deken Pieter De Seck
in 1867, tot 4 tonnen van 16 frank gestegen was.
Dekens en Eed.
De opvolging van de deken, de tresorier en de zorgers is geregeld
door de statuten. De volgende personen behoorden in de loop der
jaren tot de Eed van de gemeenzaamheid. Het valt echter niet
uit to maken in welke jaren de eed werd vernieuwd bij verkiezing
ter algemene jaarlijkse vergadering, ofwel ambtshalve aangesteld
door de deken en/of andere leden van de uittredende Eed.
1826
Deken F. Vandendriessche
1831
Deken Pieter van Vlaenderen
1841
Deken J. Versluys
1844
Deken Judocus Fonteyne
Eed
Frans Versluys
A. Van Vlaenderen
S. Quaesaet
L. Govaert
Jos. Debats
1858
Deken Fr. Swimberghe
Oseye
Eed
Fr. Matthys
Fr. Versluys
J. Werbrouck
1860
Deken J. Van Iseghem
Bern. Marechal
Leonard Beuckels
Josephus Gidee
Judocus Francois
Fr. Christiaens

Aug. Isenbrandt
Aug. Vanbergham
Joseph Denys
Frans Inslegers
Ch. Inghels, greffier
1861
Deken Coolsaet
J. Van Iseghem
Eed
Fr. Inslegers
Allaert
J. J. Pintelon
J. Gydee
Fr. Swimberghe
Ch. Inghels, greffier
1862
Deken Fr. Van Iseghem
Fr. Swimberghe, tresorier
Eed
Petrus Van Iseghem
Fr. Cortvriendt
Pieter De Seck
Inslegers, vader
Inslegers, noon Louis
Ch. Inghels, greffier
1867/1870
Deken Pieter De Seck

Deze laatste zonder verdere aanduiding van de Eed, noch ondertekening van de resoluties, zoals voorgeschreven in de condition.
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In de bovenstaande lijst komen een paar namen voor van
weversgeslachten waarvan de nakomelingen nog werkzaam waren
als wevers op automatische getouwen in de enige nog bestaande
mechanische weverij te Sint-Kruis-bij-Brugge, bij het uitbreken van
de oorlog in het jaar 1940.
Teleurgang van het wolleweversambacht.
Het tienjarig lidmaatschap van de Eed der wollewevers was voor
de laatste deken beurtelings een triomf en een lijdensweg.
In het jaar 1869 treedt deken De Seck krachtdadig op tegen de
laakbare handelingen van tresorier Maene. Het is in de herberg
van de oude greffier Ch. Inghels, in de Oude Gentweg, op de
hoek van de Vispaanstraat, dat de tresorier beschuldigd werd de
rekeningen << te hebben belast, veranderd en verzwaard tot eigen
profijt, en dat zes flambeeuwen van 2 Y2 pond waren gekocht tegen
24 stuivers het pond en die voor 3 pond en 36 stuivers in rekening
gebracht en dat waren er nog met stokken in ».
Op 1 aug. 1869 klaagt deken Pieter De Seck erover in de
jaarlijkse algemene vergadering dat er zovelen << veropsteneert >>
waren en dat van tien jaar verre << een lijst was opgemaakt voor
iedere confrater van wat ze betaald en getrokken hadden en dat
die liste diende voor de karottrekkers te dempen ».
Toen de deken eigenhandig met grote zelfvoldoening zijn hardhandige maatregelen te kennen gaf en de hoop uitsprak dat van
1 augustus af de weg naar de sanering was gewezen en voortaan
zou bewandeld worden, noteert hij in zijn notulen : << Zo riepen
de confraters als gelijk alsdat ik moeste gedecoreerd worden van
de wollewevers en met de recreatie ben ik in de estaminet genaamd
Het Paradijs in de kamer waar al de confraters bij waren een
zilverkruse over mijn hals geleid en een eerteken afgelezen die
daar in een vierkante kader stond. Den dag verliep in vreugden
en plezier bij ons en ieder was zeer welgezind en alle riepen gelijk :
De Wollewevers ! de Wollewevers van Brugge ! >>.
De laatst gemelde vergadering van het resolutieboek werd gehouden op 15 mei 1870 en telde 41 aanwezige leden. Er werd
besloten tot het afschaffen van het recreatie-bier en tot vermindering van het ziekengeld van 1 frank op F 0,75 per dag.
Van die dag af blijft het resolutieboek stom : geen woord over
teleurgang noch hernieuwing van de << Eendrachtige Gemeenzaamheid ».
Het wolleweversambacht bleef echter nog enkele tientallen jaren
voortbestaan. De naam van de laatste deken bleef ons onbekend.
Emile Vandervelde bezocht hem in het jaar 1890 ; hij trof hem
aan in zijn kortewoonst in een nauw en donker steegje te Brugge,
als allerlaatste afstraling van het grote ambacht en van de roemvolle
weversdeken, wiens standbeeld ter Grote Markt oprijst.
G. P. BAERT
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HEKSEN OP DE BRANDSTAPEL TE IEPER
1593
In zijn merkwaardig dagboek heeft de Ieperse kroniekschrijver Augustijn van Hernighem het driehonderdtal terechtstellingen, die van october 1562 tot juli 1595 in zijn stad
plaatsgrepen, beschreven ( 1 ). Onder de terechtgestelden bevonden zich drie heksen. In 1592 gevangen te Deulemont,
stonden twee van hen op 10 mei 1593 en de derde op 26 juli
van hetzelfde j aar terecht (2).
Tijdens de XVIe en de XVIIe eeuw woedde er in WestEuropa een ware heksenjacht. Talrijke schamele vrouwen
hadden, naar het heette, zeer intieme omgang met de duivel
en kregen van hem opdracht mensen, dieren en planten schade
te berokkenen of te doden ; zij werden, na gruwzame folteringen tij dens het verhoor en op grond van onzinnige praktijken, als de waterproef en het vinden van een « stigma
diabolicum >> of toverteken op het lichaam van de verdachte,
naar de brandstapel verwezen.
In de Zuidelijke Nederlanden bereikte de heksenvervolging
een hoogtepunt op het einde van de XVIe eeuw ( 3 ). Ongetwijfeld •schiep de onnoemelijke ellende ten gevolge van de
oorlog hiertoe een gunstig klimaat. Zelfs de centrale regering
moedigde door een uitvoerig plakkaat van 20 juli 1592 de
vervolging en strenge bestraffing van de ingewijden in de
toverkunst aan ( 4 ). Het onrustwekkend groot aantal heksenterechtstellingen noopte de regering reeds op 8 november 1595
in een brief, gericht tot de provinciale raad van Henegouwen,
aan te dringen op meer gematigdheid en meer ernst bij het
onderzoek ( 5 ). Heel waarschijnlijk kregen ook de andere
provinciale raden deze brief toegestuurd. Hierin werd de
waterproef waarbij de verdachte, aan handen en voeten
gebonden, in het water geworpen werd en bij het bovendrijven
schuldig bevonden — afgekeurd als een « forme et probation
estrange et nullement admissible >>. Dergelijke proeven zouden
in sommige dorpen reeds het leven aan veertien of vijftien
vrouwen gekost hebben. Zulks werd als een « abomination
(1) Stadsbibliotheek Kortrijk, cod. 296. Over Van Hernighems
kroniek zie, V. Fris, La chronique d'Ypres d'Augustin van Hernighem (octobre 1562 - juillet 1595), Handelingen der Koninklijke
Commissie voor Geschiedenis, dl. 85, 1921, p. 1-76.
(2) Kroniek Dl. VII, f. 124-127 en f. 148-149.
(3) In de enigszins verwarde maar goed gedokumenteerde studie
van J. B. Cannaert, Bydragen tot de kennis van het oude Strafrecht
in Vlaenderen. (Gent, 1835, 2e uitgave, X - 537 blzn.) vindt men
interessante gegevens over de heksenvervolging. Zie ook, E. De
Moreau, Histoire de 1'Eglise en Belgique, dl. V, Brussel, 1952,
p. 363-370.
(4) Plakkaten van Vlaanderen, II, p. 35 e.v. ; J. B. Cannaert,
op. cit. p. 194-196.
(5) J. B. Cannaert, op. cit., p. 197-202 ; de brief op p. 459-461.

-76-de blasphemes contre Dieu et sa saincte foy chrestienne »
bestempeld.
Het drievoudig heksengeval, door Van Hernighem beschreven, vertoont die bijzonderheid dat het om een driegeslacht gaat. De tovenaarskunst was van de grootmoeder
overgegaan op de dochter en verder op de kleindochter toen
deze amper zeven jaar oud was. De hekserij was dus een
familietraditie. Eigenaardig genoeg scheen de schoonzoon van
de « groote-vrauwe >> (grootmoeder) niets of te weten van de
zaak, reden waarom hij niet gefolterd werd.
Tot het klassiek repertorium der beschuldigingen behoorde
het bijwonen van samenkomsten met de duivel, de zgn. heksensabbats. In Van Hernighems relaas wordt als trefpunt q Merry
ontrent Kesenet » of La Merrie bij Quesnoy sur Deule
genoemd. Wellicht stond deze plaats bij de tijdgenoten bekend
als een rendez-vous oord van de duivel met zijn heksen.
De brandstapel was heel vaak een hutje of een huuseke >>,
vervaardigd uit strooi en riet, waarin de terdoodveroordeelde
plaats moest nemen.
Blijkens het verhaal dat bier volgt, geloofde ook de nochtans intellektueel alleszins meer dan middelmatig ontwikkelde
kroniekschrijver aan hekserij. In dit opzicht was hij een kind
van zijn zeer bijgelovige tip d.
KL. MADDENS

BIJLAGEN
I
T erechts telling van moeder en kind
(< Op den Xe. van meye [1593], wezende Sint Jobs dach, zoo
stelde te rechte Fr. Habbordyn, lieutenant van den soveraeyn
van Vlaendere, een toveresse mit huer dochterken, oudt ontrent
XIIII. jaeren ende hadden mit hueren man ende huer moedere,
de groote vrauwe van dit kynt, ghevanghen gheleghen ontrent een
jaer ende twaeren alle Waels. Waeren ghevanghen inde prochie
van Dulsemont ende dese pacienten hadden over langhen tyt
ghetourtureert gheweist uutghenoemen den man, die scheen vande
zake niet te wetene ende tverlyt was ghelesen inde berecht caemere,
present mannen van leene ende tmysken was eerst verwezen ende
volghende zyn verkomen haddet metten vyant* ghemeens ghehadt
tsyder dat VII. jaeren oudt was. Eerst haddet verloochghent God
ende de Helighe Tryvuldicheit, Jesus Chrystus, Marie, zyn ghebenedyde moeder ende alle Godts liefve helighen ende oock zyn
chrystendom, de helighe kercke, den paus van Roome ende alle
chrystelycke zaken, die den mensche mochten brynghen ter zalicheit.
Voort haddet ontfanghen een andere naeme, die hem den vyant
vander belle hadde ghegheven, neemende hem zynnen chrystelycken
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naeme af. Voorts haddet gheweist dyckwils inde vergaderynghe vant
tghemeyn, dat den vyant hielt van toveraers ende toveressen tot
Merry ontrent Kesenet. Noch daer en boven haddet eenen vyant
voor zyn lief, ghenaempt Cabry, die hem zeer dyckwyls vleeschelyck
bekent heeft inde ghedaente van een jonck gheselle, jae noch bin
dat hadde ghevanghen gheleghen ende oock coeyen ende perden
betovert ende twas ghecompdamenert levende tot pulvere verbrant
te zynne inde Ghersemaert voor het gasthuus op de maert.
Daer naer was de moedere ghebrocht oock inde berecht camere
voor mannen van leene ende hadde huer kynt daer toe ghebrocht
ende hadde over veele jaeren oock al tzelve ghedaen ende was
van ghelycke ghecomdampneert levende verbrant te zynne tot
pulvere.
Ende alle de gherechtscap ghemaect zynde, zoo was kynt eerst
ghehaelt byden officier meester Bon mit zyn bichtvadere, den pryoor
van de predycaeren, uutte berecht camere ende gheleet naer het
huuseken ende om dat een jonck kynt was, zoo mit leetschap van
zyn zonden, wast verwrocht* ande stake ende den officier die wane
al gheheel in stroy ende bant zoo an zyn lyf datmen niet en zach
dan stroy.
Ende heeft uutte vanghenesse ghehaelt de moedere, maer men
conste huer niet ghestellen want zy altyts zeyde datmen an huer
gheen rechte justicie en dede maer datmen huer gynck vermoorden.
Zoo wast noch wel een groote half huere eer zoe huer wylde
gheven tot sterfven, zoo badt om verwrocht te zynne. Den bicht
vadere die ghynck totten souvereyn* ende gaft te kennen, zoo was
zoe ghehaelt ende ghebrocht tot voor thuuseken, al waer den
bichtvadere voor huer zeyde jeghens de omme staenders dat huer
leet was ende zoe en sprack luttel of to niet. Es in thuuseken ghegaen
ende was huere taele ghenoemen ende alzoo tot pulvere verbrant
ende justicie volcommen. Zoe hadde al huer haer of gheschooren
gheweist om de laeste tourtuere.
Men zeyde dat de grootevrauwe coorts zoude volghen ter justicie. >>
* Viant : de duivel. - * Verwrocht : verwurgd. - * Want
het (van ww. winden). - * Souvereyn : de hoofdbaljuw.

:

wond

II

Terechtstelling van de grootmoeder

« Op den Sint Anne dach, wezende maendach, zoo wasser te
rechte ghestelt by den assystent vanden souvereyn. van Vlaendere,
Fransoys Habboordyn ende dat voor mannen van leene, een oude
vrauwe, ghenaempt Maryette, wedewe, ghebooren int Walschs lant
ende twas over meer dan 40. jaer gheweist een toverresse ende twas
de moedere van de moedere ende tkynt, die op den X e . meye
tsaemen tot asschen waeren verbrant ende dese op dien tyt en
wade niet kennen maer daer naer duer Gods gratie den souverreyn
van Vlaendere, wezende tot Ypere mit twee commyssarysen, heeft
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die gheexsameneert ende den tijt was vol. Hevet al verlaeten, den
vyant vander helle ende alle zynne quaden raet. Heeft ghebeden
om gratie ende oock de justicie.
Zoo was huer sententie gheleese voor alle weerelt inde berecht
caemere ende hadde X. jaer ghewandelt als een vrauwe mit
assystencie van een andere, van huere ghelycke vroe wrauwe ende
hadde veele kynderen int tontfanghen derrelyck vermoort ende als
zy begraven waeren, jae zonder doopsel, haelde die uutter eerde
ende hadden die ter eere vanden vyant verbrandt ende mit die
asschen zoo dede zoe huere toverrie, jae meenich mensche ghedaen
sterfven, coeyen, beesten, vruchten, peerden, schapen ende alle
vreemde toverrie, die zoe daer mede dede. Hadde oock huere dochter
ende huere dochters kynt daer in gheinstruweert ende gheleert,
hebbende van ghelycke verloochent huer kersten ghelove, thelighe
cruuse, de Helighe Dryvuldicheyt ende huer doopsel ende vreeschelyck* mit den vyant vander helle gheconverseert ende zoo veele
gruwelycke zaken datmen tzelve afgryst te schryfvene.
Zoo was zoe aldaer ghecompdammyneert levende tot asschen verbrant te zynne, twelcke zeere coorts, de ghereetschap ghemaect zynde
voor tgasthuus op de maert, een huuseken, zoo was zoo ghebrocht
vande halle, al waer zoe beleet huere groote zonden. Es int huuseken
ghegaen, met grooter paciencie ende leetschap van huere zonden,
tot asschen verbrant gheweist. »
* Waarschijnlijk wordt « vleeschelyck » bedoeld.

BIJLAGE — Zie hiervoor blz. 67
Uitgaven voor de cone d'armes van Anthonis Sacquespee
Paye a Guilliame Ghevaert pour avoir porte a la haye [= kasteel
van der Heyde, verblijf van Jacques van Pamelel le banniere, penon,
cote darmes et les quartiers de feu monseigneur de Baudimont pour
entendre se la grandeur plaisoit a monseigneur de Pamele, 6 sc.
Pour esperons, 7 sc.
Pour une espee darmes, 20 sc.
Pour ung fourreau de velour a icelle, 21 sc.
Pour une ceinture avecque les pendans et plancettes dedictz esperons, 40 sc.
Pour deux ganteletz estof fez d'ung bord de velour, 54 sc.
A George Moenin pour avoir este a Bruges a achapter lesdictz partyes
pour deux jours a 20 sc. par jour, 40 sc.
A Guilliame Blondel pour avoir este audict Bruges avecque ledict
George Moenin pour apporter lesdictes pieches pour trois jours par
ce quil estoit a pied a 8 sc. par jour, 24 sc.
Audict George Moenin pour avoir este a Lille pour y trouver le herault
darmes, et aussy ung prescheur pour faire la collacion au service,
pour trois jours a 20 sc. par jour, 3 lb.
(Uit de rekening van het sterfhuis, opgemaakt in ponden en schellingen tournois.)
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WEST-VLAANDEREN IN DE SPELLINGSOORLOG
VAN 1841
Op zaterdag 23 en zondag 24 october 1841 ging te Gent het
« Taelcongres en Vlaemsch feest >> door, waarin beslist moest worden
v66r of tegen de acht « tael- en spelregels >> die op 18 augustus 1839
door de Belgische regeringscommissie opgesteld waren om tot een
spellingseenheid te komen in « al de Nederlandsche gewesten >> (1).
Daar men de eenheid wilde bereiken door het opdringen van.
de Noordnederlandse spelling, die vooral op Siegenbeek en Bilderdijk terugging, en die Jan Frans Willems gedurende de Hollandse
tijd, nl. in 1824, had voorgesteld, kwam er tegen de acht spellingsregels in het Vlaamssprekend Belgie een heftige reactie, die door
Van Duyse « Spellingsoorlog » genoemd werd. Het is begrijpelijk
dat de tegenstanders van deze nieuwe spelling, de « enkel vokaalspelling », vooral in het Zuidelijk kamp te vinden waren. Willems
heeft ze « protestanten » genoemd, omdat ze protesteerden tegen
de uitspraak van de regeringscommissie.
In deze bijdrage willen wij vooral de houding onderzoeken van
de Westvlaamse geleerden, omdat uit dit conflict gedeeltelijk
het ontstaan moet verklaard worden van het Westvlaams Taalparticularisme, dat vooral in de tweede helft van de negentiende
eeuw zijn hoogtepunten beleefde.
De spellingskwestie, die in 1839 door de regeringscommissie
gesteld en op het « taelcongres >> van 23 october 1841 beslist werd,
was niet nieuw. De vaandeldrager van de Westvlaamse « protestanten », E. H. Leo De Foere, had vroeger in zijn Spectateur Belge
(1815-1823) de pogingen bestreden om het Vlaams van het Nederlands te scheiden. In 1815, kort na de vereniging van Noord en
Zuid, hoopte hij oprecht dat de beide dialecten door onderling
begrip tot een nationale taal zouden vergroeien. Reeds in het
tweede nummer van zijn blad, waarin hij Behaegels « Gronden
van de Vlaemsche Tael >> aankondigde, schrijft hij : « Mr Behaegel
schijnt in taelregels te zullen het verschil aentoonen tusschen het
Vlaemsch en het Hollandsch. Die mengeling zal niets doen dan
oorzaek geeven aen verwerring, gelijk of ze de verwerring in zijnen
Prospectus brengt. Mogt ik Mr Behaegel ieds aenraeden, 't waere
van uyt Des Roches, Weiland, Siegenbeek, de Bataefsche Maetschappy, Van Dale en uyt zyne eyge te vooren uytgegeeven
Grondregels der Vlaemsche Tael het zuyverste, het eenstemmigste en het volmaekste te ziften en zoo een eenvoudig maer
(1) Zie « Taelcongres en Vlaemsch Feest gehouden te Gent den
23 en 24 october 1841, beschreven door F. A. Snellaert » Gent 1841.
Zie ook : Lode Wils : « Kanunnik Jan David en de Vlaamse
Beweging van zijn tijd » Davidsfonds, Leuven, Keurboekerij 1957,
blz. 77-140.

grondig taelwerk opbouwen. Ten andere, beyde die taelen hebben
in hunne natuer niets verschillig en koomen onder de gemeene
benaeming van Nederduytsche Tael (2).
De bestaande spellingsverschillen vindt De Foere in 1815 niet
zo erg ( 3) : K Il est des circonstances oil la voyelle A doit conserver
un son pur et ouvert : dans ces cas, les flamands la font suivre
d'un E, les hollandais la doublent, et les uns et les autres atteignent
leur but, mais la faible nuance de disparite que l'on apercoit clans
cette partie de l'orthographe n'etablit pas plus de difference dans
le fond des deux langues que l'A et 1'0 des imparfaits et des
conditionnels dans la langue francaise et les differences d'orthographe et le dialecte meme dans l'ancien grec. >>
Hoofdzaak voor De Foere in 1815 is dat er een einde gekomen
is aan de Franse overheersing, die ook op kultureel gebied voor
de Nederlanden noodlottig was. Hij hoopt dat het nieuw staatsbestel recht zal laten wedervaren aan de Moedertaal, maar dan
voorziet hij nog niet dat, omwille van godsdienstige en politieke
twisten tussen het hervormde Noorden en het katholieke Zuiden,
een brede kloof zal ontstaan. Spoedig echter ondervond hij het
aan den lijve toen hij, in 1817, al te vrijmoedig zijn mening te
kennen gaf over de politick van Willem I, wat hem twee jaar
gevangenis kostte.
Daarna bleef hij nog geloven in de mogelijkheid een nationale
taal te scheppen. Toen echter in Zuid en Noord, samen met de
toenemende godsdienstige knevelarij en, sommige taalkundige publicaties alle Neil in het Noord-Nederlands zochten, begon hij scherper
de rechten van het Vlaams te verdedigen.
In een artikel, verschenen in 1823, ( 4 ) stelt hij de vraag c La
langue Nationale sera-t-elle obligee de suivre la grammaire Presque
generalement adopt& dans les provinces septentrionales, ou celle
adoptee, dans le meme degre, dans les provinces meridionales ; ou
cherchera-t-on dans rune et clans l'autre ce qu'il y a de plus conforme
aux principes generaux de la grammaire naturelle ? ) Waarop hij
onmiddellijk antwoordt : c La derniere hypothese, enoncee dans la
question, portee en titre, nous semble la seule raisonnable, la seule
juste >>. Maar dan reeds vermoedt hij dat de hollandse regering andere
voornemens heeft. Immers, het, << Journal officiel de Bruxelles) liet
weten 4: sans vouloir juger les grammaires hollandaises publiees dans
les provinces du midi depuis la restauration, on observera que la
grammaire annoncee (nl. de spraakkunst van Van Lennep) est la seule
qui ait obtenue l'agrêment du gouvernement, la seule, en langue
frangaise, qui puisse faire autorite, comme etant une traduction de
celle de Mr Weiland publiee au nom et par ordre du gouvernement...
nous avons bien des raisons a craindre que les Belges meridionaux
ne doivent encore subir le joug grammatical de leur freres septentrionaux. )
(2) Spectateur Beige (= S. B.) I 182-184.
(3) S. B. III, 323-324. — Over de spellingskwestie zie ook nog :
S. B.: I 42-46 ; 182-184. II 76-79. III 323-324. IV 191-192 ;. 254-260.
X 25-41 ; 383-384. XII 145-146. XVIII 124-135. XXI 319-343.
(4) S. B. XVIII 134-135.
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Wanneer De Foere dan in 1839 zo fel gekant is tegen de spellingsregels die uitsluitend op het Noord-nederlands teruggingen,
dan bleef hij in feite trouw aan zijn vroegere opvatting : niet de
suprematie van het Noorden op het Zuiden maar een samenwerking, om uit de beide dialecten een nieuwe taal te smeden.
Ten andere, nu in 1839 de staatkundige eenheid met het Noorden
verbroken was, zag De Foere nog minder reden dan voor 1830
om zich te laten verhollanderen >>.
En hij stond niet alleen. Ook De Nieuwe Gazette van Brugge
had in september 1818 en in 1820 anonieme verdedigers en
vijanden van het hollands laten schermutselen. Vooral echter in
1821, naar aanleiding van een bespreking van Cracco's « Liergezang >>,
werk dat de hollandse spelling volgde, ontstonden pennetwisten (5).
Daar sprak men o.m. van « de waan van zommige grilzieke voorstaenders van onbepaelde invoering der hollandsche tad in onze
streken >>.
Maar hoezeer de mistevredenheid tegenover het politiek bestuur
van het Noorden zich rond 1830 ook toespitste, feit is dat in het
Zuiden verdedigers van de Noord-Nederlandse spelling bleven
bestaan en dat na 1830 tal van nieuwe bijtraden. Met Willems
en David aan het hoofd hebben zij vanaf 1836 — stichting van
de « Maetschappy ter bevordering der Nederduytsche Tael en
Letterkunde » — de aansluiting met het Noorden beproefd en de
formulering van de acht spellingsregels van 18 augustus 1839 was
een eerste verwezenlijking van groot formaat.
Hoe reageerde West-Vlaanderen op deze contactname met het
Noorden ?
In hoofdzaak negatief. Een flink deel van de « protestanten >>
woonden in West-Vlaanderen, waar De Foere en Behaegel onverzettelijk hun vroegere taalprincipes bleven belijden.
Maar er was meer dan De Foere en Behaegel, er was ook de
Veurenaar Mgr. Renatus Boussen, die in 1834 van secretaris van
het Bisdom Gent promoveerde tot eerste bisschop van het heropgerichte bisdom Brugge. Hij droeg de Hollanders evenmin in het
hart als de Fransen. Vanaf 1805 had hij als secretaris van drie Gentse
bisschoppen heel wat meegemaakt, en samen met Mgr. de Broglie
had hij het verzet gevormd, eerst tegen het Franse daarna tegen
het Hollandse bewind. Alles liet voorzien dat hij zeker niet bij
zijn vroegere belagers in de leer zou gaan, vooral niet voor een
zo belangrijke zaak als de spelling.
Op gebied van onderwijs, en dus ook van taalonderricht, stond
Mgr. Boussen voor verantwoordelijkheid : hij stond aan het hoofd
van acht bisschoppelijke colleges voor middelbaar onderwijs nl. de
(5) « Nieuwe Gazette van Brugge » Nrs : L111, 1112, 1114, 1117,
1118.
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colleges van Roeselare, Brugge, Kortrijk, Menen, Poperinge, Tielt,
Veurne en leper.
Mgr. Boussen en zijn vicaris-generaal Jan Simons ( 6) bemoeiden
zich met deze omstreden kwestie omdat, zo meenden zij, de Hollandse spelling vooral op grond van godsdienstige argumenten
moest verworpen worden. Vooral Jan Simons was een verstokte
verdediger van de Vlaamse spelling. Als vicaris-generaal legde hij
speciale zorg aan de dag voor het college van zijn geboortestad
Tielt. In 1839 vroeg hij per brieve aan Ludovicus Ampe, principaal
van het college te Tielt ( 7), hoe het stond met de spelling van het
Vlaams in zijn college. Deze antwoordde als volgt : (8)
Tielt, 9 oct. 1839.
Zeer Eerweerden Heer,
Ik schrijf u rondborstiglyk, Zeer Eerweerden heer, dat ik uwen
brief met dank aenveerd heb. Dezen heeft mij teenemael overhaeld
om niet toe te laten dat de spelling der Kommissie in het kollegie
zou gevolgd zijn geweest ; ik heb het zoo voorzichtig aen boord geleyd
als het zijn kon en Mijnheer Laridon, bezonderlijk belast met het
onderwijs der Vlaemsche tael ( 9 ) heeft reden verstaen en zal zich
houden aen de spelling die in het kollegie sedert omtrent 1830 gevolgd
is geweest. Zeker is het dat ik nooijt zal aenveerden De arm, de hand,
het paerd, en voor het meervoudig De wijzen noch ook nooijt de
wijsheid en diergelijke hollandsche gezindheden tegen welke wij
zoo deftig voor 1830 aen Koning Willem verzoekschriften ingezonden
hebben.
Aenveerd ......
L. Ampe, Princ.
Kort daarop echter, nl. in november 1839, wogen vermoedens
op Constant Laridon, dat hij voor zijn vader te Oostrozebeke naar
vicaris-generaal Simons een brief had geschreven, brief die handelde
over de aanstaande verkiezingen op deze gemeente. Deze brief was
echter geschreven in de << kommissiespelling ». Op 6 november
antwoordt Constant Laridon als volgt (1°)
(6) Jan Simons : o Tielt : 4 dec. 1774 ; priester : 20 sept. 1800 ;
onderpastoor te Wakken : 17 jan. 1803 ; pastoor te Gits : 28 dec. 1814 ;
pastoor te Pittem : 4 juli 1820 ; onderdeken van Tielt : 1821 ; deken
van Tielt : 1826 ; kanunnik : 11 sept. 1834 ; vicaris-generaal en
aartspriester : 27 jan. 1841 ; protonotarius apostolicus : 19 sept. 1843 ;
vicaris-capitularis ,na de dood van Mgr. Boussen : 2 oct 1848.
Overleden te Brugge 17 nov. 1853 en begraven te Pittem.
(7) Ludovicus Ampe : U Tielt 8 dec. 1806 ; priester gewijd : 1832 ;
leraar retorica en principaal te Tielt : 1831-1844 ; regent van de
Bogaardenschool te Brugge : 1844-1866 ; pastoor van St.-Niklaas te
leper : 1864-1887 ; overleden te leper : 21 febr. 1887.
(8) Brief in het Bisschoppelijk Archief, Brugge. Op 18 aug. 1839
waren de acht spellingsregels door de commissie goedgekeurd.
(9) Constant Laridon : 0 St.-Baafs-Vijve : 28 oct. 1807 ; surv.
prof. te Tielt gedurende 8 jaar en 3 maanden ; in 1839 professor
van de « kleine figuur » ( = vijfde latijnse) en surveillant, stichter
van de zondagscholen te Oostrozebeke ; onderp. te Oedelem en te
Roeselare ; pastoor te Assebroek en te Wakken, waar hij stierf
op 30 jan. 1883 ; begraven te Oostrozebeke omdat de liberale bur&-emeester van Wakken de begrafenis op het kerkhof van zijn
gemeente verbood.
(10) Brief volgens Acta Episcopalia 6 nov. 1839, archief Bisdom
Brugge.

BIJ EEN HERDENKING

Cliche D. C.

DOMIEN CRACCO
1790 - 1860

Biekorf 1960 nr 3. - Zie de vraag blz. 96.

In to lassen tegenover blz. 65
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Zeer achtbaren Heer,
Uwe denkwijze over den opsteller van Vaders brief is juist de mijne.
Toen ik vernam, doch te laet, dat Vader, tot uwe voorzigtigheyd, door
eenen brief zijnen toevlucht nam, ongetwijfeld, zeyde ik mij, zal
deszelfs opstel mij toegerekend worden. Nogtans, geloof mij, Achtbaren
Heer, ik ben geheel vreemd aen gansch deze onderhandeling. Den
brief was reeds geschreven, en in de postkas, wanneer ik ontwaerde,
dat Vader Ued. raedpleegde.
Naer de copy uyt vaders brief, mag den opsteller eenigszins van
hollandsche spelling verdacht zijn ; maer ik ben den opsteller niet,
noch ik schrijf geen Hollandsch. Ik schrijf de spelling der heeren
Mussely, Annoque en David, spelling die ik in de zondagscholen, in
het seminarie, bij mijne aenkomst in het collegie gevolgd heb, en
heden nog volg. Mogte een gematigd, een manhaftig en een algemeen
schrijfstelsel den dag zien ! Mogte den verwijfden franschen schrijftrant uyt ons Belgie verbannen worden ! Helaes, ik vrees dat de
opkomende eeuwen de zelfde wenschen zullen moeten herhalen !
Gedoog, Achtbaren Heer mijn verslag. Ik geef het rondborstig
omdat ik hope, dat den zoon iets vermag op dezen, bij welken
dezelfs vader zijnen troost vindt.
Ik blijf ......
Thielt den 6 November 1839.
C. Laridon.

Uit het verder verloop van de gebeurtenissen zullen wij zien
dat noch vicaris-generaal Jan Simons noch Mgr. Boussen hun heftige strijd tegen de hollandse spelling hebben stopgezet. In 1841,
juist voor het bijeenkomen van het « Taelcongres » te Gent, scheen
de zaak van de spelling zelfs gewichtig genoeg om ze in een
algemene vergadering van de directeurs van de bisschoppelijke
colleges te bespreken. Op de zesde vergadering van de eerw. heren
dekens van het bisdom Brugge op 25 mei 1841 werd beslist, dat
voortaan de principaals jaarlijks zouden bijeenkomen ( 11). Op
28 juli 1841 ontving Ferdinand Vandeputte, die we verder nog in
de spellingskwestie zullen ontmoeten, een uitnodiging tot de eerste
vergadering in het bisschoppelijk paleis. Dat men ook aan een
regeling van de spellingskwestie dacht, blijkt duidelijk uit de volgende
tekst van dit schrijven. « Gelief het ontvangen stuk met de passende opmerkingen binnen de veertien dagen terug te zenden, en
er bij te voegen of er bij het onderwijs van de vlaamse taal in uw
college een systeem bestaat en Welk een... >> (12).

Drie maanden later zou Ferdinand Vandeputte de Brugse delegatie
op het « Taelcongres » aanvoeren. Hij was immers een vriend van
niemand minder dan Jan Frans Willems.
JOZEF GELDHOF

(11) Zie Collectio Epistolarum Pastoralium Tomus Tertius, blz. 216217 sub. IX. - Principaal = in het bisdom Brugge tot in 1959
traditionele titel van directeur van een college.
(12) Vertaling ; in het latijnse origineel : « addendo num in docenda lingua flandrica in collegio tuo certum systema habeatur
et quale illud sit ». Latijnse brief in archief Bisdom Brugge, afd.
Onderwijs, St.-Lodewijkcollege te Brugge.
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SPREUKEN EN ZEGSWIJZEN
UIT DE OMSTREKEN VAN BRUGGE
III. GELD EN GOED

Deze verzameling spreuken en zegswijzen hebben we ingezet met
het gekende rijmgebed :
Och Here ! och Here !
verleen mij kost en kleren,
geld en goed in overvloed
en den hemel als ik sterven moet.
In de vorige jaargangen (zie 1959, blz. 363 en vorige) zijn
kost en kleren aan de beurt gekomen. Nu gaat het over geld
(« dat de wereld meester is ») en goed (« waarvoor gevrienden
malkaar in 't Naar vliegen »). Over dat onderwerp is de volkstaal
buitengewoon rijk en welsprekend.
Goed

1. Wie zijn bezittingen al te vele berent of borge tekent :
« hij heeft have en goed verpand ». Hij is het al kwijt : « heeft
have en goed verloren >>.
2. In geldnood droeg men vroeger (v6Or 1914) ook goed en
bezit (kleren en juwelen) in pand naar de « woekere » of berg
van bermhertigheid (bank van lening). Van een verkwister zei men :
« hij zou al zijn goed naar de woekere slepen ».
3. De Woekere was gelegen op de Lange rei. Volksvrouwen
gingen daar de maandagnuchtend het zondagskostuum van de man
of zijn schoen dievelinge binnendragen, om de zaterdagavond met
het weekloon « 't pand te gaan lossen >>. Het zakuurwerk, zijn
« azuun >> (ajuin), bleef veel langer zitten : « Mijn azuun zit in
duvelsklauwen, 't is daar verre genoeg >>.
4. Die te hoge « kroois » (of kroots) vraagt is een woekerare.
Met verachting : « Zo'n woekerare ! berg je als je in zijn klauwen
zit ». Woekeren is « duivelswerk ».
5. Kinderen spelen ook « pand >> terwijl ze rustig in een ronde
gezeten zijn. De spelleidster deelt de panden uit : « raad, raad,
wiens pandetje is dat ? >> Om zijn pand te lossen moet het aangewezen kind iets belachelijks doen naar keus van de speelgenoten.
6. Hoe zal ik nu mijn geld beleggen ? Immers :
Renten zijn tormenten,
Renten zijn prenten,
Huzen zijn ruzen,
Huzen zijn ruzen,
Landen zijn panden.
Land is verstand.
Men zegt ook : « Renten zijn serpenten... >>.
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7. Die mensen zijn « begoederd » : gefortuneerd, bezitten eigendommen.
8. Een groot landeigenaar « kent 't ende van zijn goed niet >>.
Hij mag nog zo verre gaan, 't is op 't zijne, « hij kan van zijn
goed niet speken » (spuwen).
9. Te rijk geleefd : « Al zijn goed is opgeleefd. — Er valt niets
meer te delen, hij heeft het juiste gepast. — Hij is tendend zijn
goed gestorven ».
10. Als een rijkaard een lastige doodstrijd heeft : « hij kan van
zijn goed niet scheen >>.
11. Op de vraag : heeft zij eigendom ? « Ja'z ! een eigendom van
een kiste groot, op 't kerkhof >>.
12. Krotlap : zo verwijt men iemand die boven zijn stand leeft,
den groten uithangt en « met zijn gat vol schulden zit >> : die
heeft « meer schuld dan goed >>.
13. Zo'n krottist maakt « een nieuw gat om een pit te vullen >>
(anders : « 't is een pit maken om een gat te stoppen >>).
14. Een spotrijmpje op de acme edelman of op iemand die groot
in de wapens is en geen poen heeft :
Hij is edel van bloed
maar ijdel van goed.
15. Rond Brugge noemt men zo iemand « baron van zeulen en
achterlappen » (zeulen = schoenzolen) : een woordspeling op de
naam van de algemeen bekende adellijke familie van Zuylen.
16. Te St.-Kruis wordt een preutse vrouw verweten voor « baronesse de Gourcy >> : een zinspeling op de geruineerde barones van
Male. Andere spotgezegden op mensen die de groten uithangen :
« baron van geen land >>, « baron sans-sous », 't is daar « grote
doedoe, grote tralala », steeds met de betekenis dat het boven hun
stand ligt.
17. Van iemand die zijn geld niet kan beheren : « hij kent de
weerde niet van zijn goed, — hij smijt zijn goed uit zijn handen
voor een appel en een ei ».
18. De hoer heeft het hof verlaten en heeft niets meer te zeggen :
« hij is uit zijn goed gegaan ».
19. Hij heeft genoeg gewrocht en leeft nu op zijn renten (ook
« op zijn krenten >>). Van een rijke boer zegt men eerder : « hij
leeft op zijn goed (ook : 't is een goe' lever) >>. Maar de renteniers
sterven uit, iedereen trekt nu zijn pensioen.
20. Voor al 't goed van de wereld niet ! d.i. een sterke bevestiging dat men zich om geen reden laat overhalen, niet zal toegeven.
21. Het zevende gebod met berijmde uitleg :
Onrechtveerdig goed gedijt niet,
't hoopt wel maar 't en knoopt niet.

22. Een dubbele zalige vermaning :
Zondagwerk gedijt niet,
en gestolen goed verrijkt niet.
23. Wie zich op zijn respekt houdt, meent te mogen boffen :
« een goede naam is meer dan geld en goed >>.
24. Verzuchting bij 't levenseinde :
Wat baat nu geld en goed
als ik het hier al laten moet.
25. Doch men mag nooit te haastig zijn om zijn goed op een
ander — ook op de kinders ! — te zetten : « ge moogt u nooit
ontkleen eer dat ge naar bedde gaat >>.
26. Zwart goed is oud kloostergoed en kerkegoed dat in de
Franse tijd werd genationaliseerd en openbaar verkocht. Het yolksgeloof is, dat « zwart goed » aan zijn eigenaars geen geluk kan
bijbrengen.
27. Opkopers van grote eigendommen die speculatief te werk
gaan en hun domein dan verdelen en verkavelen en er woekerprijzen voor vragen : zulke mannen dragen de collectieve naam
't Is ook een van de Zwarte Bende >>.
Zwarte Bende. <<

Geld
28. 't Geld blijft de wereld meester, op onze dagen meer dan
ooit, 't is altijd zo geweest en 't zal altijd zo zijn :
Die geld heeft mag op tafel kloppen
en die geen heeft moet zijn muile stoppen.
29. Een variante van het algemeen bekende vers : « 't Geld dat
stom is — maakt rechte dat krom is >> :
't Geld dat doof en stom is
maakt rechte dat scheef en krom is.
30. Een rijmpje dat geen uitleg vraagt :
Zijt gij hoere, zijt gij dief,
hebt gij geld, ge zijt mij lief.
31. 't Geld doet « den duivel dansen >> : brengt de mensen in
verderf. Die mens is nu rijk geworden en « 't geld gaat zijn ondergang zijn » of kortweg : « 't geld is zijn ondergang >>.
32. Een zeispreuk : « Ik jen geld en de duivel jen ziele, zei Free,
wij zijn dan alle twee wildig » (weeldig).
33. Schertsend op de lessen uit de preekstoel : « Ja dat geld,
dat zo menig mens in d'helle helpt en d'er zelve uitblijft ».
34. Geld geeft overal de doorslag : « 't Geld doet geweld >> en
« elk verweert hem met de stokken
hij heeft >>.
die
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35. Geld heeft geen reuke. Geld heeft geen name. Geld is
's zomers en 's winters goed : komt altijd van pas. Geld is geen
ere, maar 't is een groat gemak.
36. Dat is geld met een reukstje : zo zal men toch eens horen,
gezegd van onrechtvaardig verworven geld.
37. Het rijm zegt kort en goed :
Hebt gij geld — ge zijt geteld.
38. Ge moogt dan nog potten breken : « geld is de man ».
En omgekeerd : « Zonder geld zijt gij man van buiten ». De bakker
in 't kinderversje zegt hetzelfde met ander woorden : « Zonder
geld, letter noch veel >>.
39. Ge kunt niet zonder, ge kunt het niet missen, « 't is al geld
dat de klokke slaat, met geld koopt ge zepe >>.
40. Er wordt wel beweerd : « Geld is al 't geluk niet », doch
kijk maar random u : « Alleman is dui achter 't geld >>.
41. Hoe lastig 't werk ook valt : « 't geld verzoet den arbeid >>.
42. Ze zijn goede vrienden, zolang de geldkwestie er buiten blij ft :
Als ge van geld spreekt — de liefde breekt.
Deze spreuk wordt vooral op de vrijage toegepast. « 't Ging
allemaal goed, totdat de portemonee ter sprake kwam >>.
43. De « dote >> of bruidschat is het vraagteken. « Is er daar
geld ? » luidt de vraag. « Ja 't, geld lijk hooi, maar 't is zo lang
niet ».
Te Moerkerke vragen ze bedekt : « Zijn er lanes bij ? >> Te
Ruddervoorde : « Heeft ze rollekes ? >> En te Beernem : « Zijn er
daar meulenaars ? » Ze zeggen immers : hij telt zijn geld lijk de
meulenaars (meikever).
44. Van een vrijer die op geld uit is :
Die de trunte trouwt om de munte,
verliest de munte en houdt de trunte.
Doch die boer liet dat aan zijn hart niet komen : « 'k Krijge
wel veel op mijn verdommenesse, zei de vent, maar z' is algelijk
rijke >>. En een handelaar die rijk getrouwd was, zei tegen zijn
schoonzuster : « Meseur, er is veel te verdienen op een dag >>.
45. Van een die taai van afgang is en de gevraagde bruidschat
aan zijn kind niet wil geven : « Hij kan van de kaste niet scheen >>.
46. Waar dat er geld is, vermeerdert de hoop gemakkelijk :
« Geld wil bij geld zijn >>, of eenvoudig : « 't Geld wil daar zijn >>.
47. 't Is ook een kwestie van chance :
Als de fortuin de man zoekt, 't gaat zere,
maar als de man de fortuin zoekt, 't gaat trage.
48. Een zeispreuk. « 't Gaat moeilijk om rechtveerdig rijke te
worden, zei de meulenare, en hij schepte diep in de zak >>.
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49. Fortuin is onbestendig :
't Geld gaat uit de wereld niet, maar in andermans beurze.
't Geld is rond, 't rolt van d'een hand in d'andere.
't Geld is rond en moet zijn gang gaan.
50. Men moet altijd op hoop leven : « je weet niet hoe een
dubbeltje rollen kan, zegt den Hollander >>.
51. Het geld kunt ge niet bijhouden als ge ongelukkig zijt :
« 't geld heeft geen steert >>.
52. Ge moet uw geld kunnen bestieren : « ge moet de panne
bij de steert houden » of anders zoudt ge te kort bollen.
53. Niet iedereen is het geld baas, is het geld meester : « 't zijn
sterke benen die de weelde kunnen dragen ». Of omgekeerd :
« Weelde en jeukte zijn ondragelijk >>. En iedereen weet : « de
weelde is een kwa beeste >>.
54. Kamiel kan geen geld houden : « 't branch — danst —
kittelt in zijn zak >>. En Palmire : « als zij geld heeft, de kramers
hebben vente ». Doch als 't op is, 't kopen is gedaan. En dan
gaan ze krebbe bijten.
M. C.

NAAR DEN TRANSVAAL TREKKEN WIJ...

In antwoord op de vragen in Biekorf 1959, 288 en 410.
Hier hebt ge dan een foto van de twee Boeren uit Transvaal,
Louw (de man in burgerpak) en Plokhooy (de officier) die in
1901, op hun propagandatocht door Vlaanderen, op een avond te
Kortrijk toevielen en er met geestdrift ontvangen werden. Met de
fanfare werden zij van het station afgehaald en geleid naar de
grote feestzaal van de bloeiende « Congregatie van Groeninghe »
(jongenspatronaat), waarvan de bekende volkspriester Camiel Bruloot
dan de bestuurder was.
De twee mannen spraken voor een bomvolle zaal in een goed
verstaanbaar Nederlands. Zij kloegen de Britse aggressie aan,
beschreven zakelijk de dappere vrijheidsstrijd en de nood van hun
landgenoten en eindigden met een oproep om hulp en steun bij
hun Vlaamse stamgenoten. Hun woord bracht de zaal in vervoering.
Ik heb de betoging meegemaakt. Onze mensen leefden geweldig
het onrecht mee dat door de Brit aan de Boeren was aangedaan.
Dat was zo bij klein en groot, rijk en arm. En het bleef niet bij
luidruchtig protest tegen onrecht en machtsmisbruik. De Boeren
werden bij de omhaling mild bedacht. En hun gezanten Louw en
Plokhooy waren werkelijk ontroerd door zoveel begrip en medevoelen.
V. F.

VOOR DE BOEREN VECHTEN WIJ...

De Transvalers Louw en Plokhooy
op hun propagandatocht in Vlaanderen
gekiekt to Kortrijk in 1901
(Zie blz. 88)
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MENGELMAREN
KROCHT EN KERK VAN HARELBEKE

De kerk van het aloude Harelbeke staat vooraan in de geschiedenis van de archeologische opgravingen in Vlaanderen. Zij verdankt
dit voorrecht aan de faam van haar << Forestiers ». De stichters van
de Societe d'Emulation, Carton en Vandeputte, gingen er reeds
in 1843 een oudheidkundige verkenning doen, en nieuwe opzoekingen volgden in 1845, 1898 (Ferrant), 1932 (Pauwels), 1940
(Meersseman). De jongste opgravingen, in 1957 uitgevoerd onder
de leiding van Dr. Luc DEVLIEGHER, hebben heel wat nieuwe
gegevens over de bouwgeschiedenis aan het licht gebracht.
Omstreeks 940 bestond er reeds een kleine kerk te Harelbeke ;
van dit uit geschreven bronnen bekende voorromaans gebouw zijn
tot nu toe geen archeologische sporen gevonden. De driebeukige
crypte is de oudste archeologische getuige en mag beschouwd
worden als een gedeelte van de kerk die door de grafelijke stichters
van het kapittel, Boudewijn en Adela, omstreeks 1150 werd gebouwd.
De driebeukige kruiskerk werd in de volgende eeuw boven de
(tegelijkertijd verbouwde) crypte opgetrokken. De bouwperiode
zou, te oordelen naar de toren, op het einde van de 12e eeuw liggen.
Het technisch betoog dat tot deze conclusies leidt is rijk en
keurig geillustreerd met plannen en fotografische opnamen. En het
wordt ingeleid door een voortreffelijke schets van de oudste geschiedenis van Harelbeke, dat in de 11e eeuw en tot in 1264 ook
Herlebeke genoemd wordt.
Een opmerking betr. de historiografische voorstelling in deze
inleiding. Pastoor H. Callewaert moet niet zonder meer gesteld
worden in de rij van de historici << die nog aan het bestaan van.
de Forestiers geloven ». In zijn Geschiedenis van Harelbeke (handschrift) heeft hij juist getracht de drie << Voorgraven » Liederik,
Ingelram en Audacer los te maken uit de genealogie van de fabelachtige Forestiers. Zie daarover de mededeling in Biekorf 1954,
242-244 (Liederik van Laudunum, stichter en beer van Harelbeke).
Zijn archeologische en toponymische beschouwingen mag men eenvoudig terzijde laten. Doch zijn historisch betoog is oorspronkelijk
genoeg om niet op een lijn met de hekkesluiters van de Forestierstraditie gesteld te worden. — A. V.
-- Luc DEVLIEGHER. Oudheidkundig onderzoek van de Sint-Salvatorskerk te Harelbeke. In-8, 44 blz. Met platen. Nr. 46 van Archeologia
Belgica (Overdruk uit De Leiegouw I 1959).
GEDENKBOEK MAURITS VAN COPPENOLLE

De betreurde heemkundige en folklorist van Sint-Andries bij
Brugge heeft de maat van zijn kunnen niet mogen geven. Hij heeft
een voor getrokken. En de Heemkundige Kring van Sint-Andries
is er uit opgeschoten en is zijn naamdrager geworden.
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Het eerste Jaarboek van deze Kring, ingeleid door W. Simoens,
is een postume hulde. Het brengt de bio-bibliografische opstellen
die Herve Stalpaert, Joseph De Smet en Walter Giraldo gewijd
hebben aan het leven en werk van hun vriend. De kern van het
boek is gevormd door de belangrijke studie van M. Van Coppenolle
zelf : de geschiedenis van het Westvlaamse weekblad Rond den
Heerd, met twee kostbare bijlagen over de Bibliotheke (reeks brochuren en boeken) en het Archivenboek van Rond den Heerd.
Als sluitstuk komt de bibliografie van M. Van Coppenolle.
Dit Jaarboek I met zijn rijke bibliografische inhoud is een, werkinstrument dat door heemkundigen en folkloristen uit al de
Vlaamse gewesten veel ter hand zal worden genomen. Het vormt
een uitstekende aanvulling op de bibliografie van Adolf Duclos
die dertig jaar geleden door Dr. P. Allossery werd bewerkt en
uitgegeven. Met geen beter gedenkschrift kon de nagedachtenis van
de verdienstelijke en bezielende heemkundige van Sint-Andries
geeerd worden.
Het boek is keurig gedrukt, smaakvol ingekleed en brengt in
de buitentekstplaten o.m. een afdruk van de verschillende ex-libris
van M. Van Coppenolle. — A. V.
— jaarboek van de Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle.

In-8, 118 blz. Met platen. Prijs : 125 F (te bestellen door overschrijving op P.C.R. 1644.54 van Heemkundige Kring Sint-Andries).
JAMES WEALE 1832-1917
De Engelse naam James Weale verschijnt heden nog aanhoudend
in voetnoten van werken en bijdragen over Vlaamse kunstgeschiedenis en oudheidkunde. Hij is onmisbaar en onvergetelijk. Weale
was maar 24 toen hij zich te Brugge kwam vestigen, in de jaren
dat onze stad een belangrijke Engelse kolonie herbergde. Hij
verbleef er een goede 20 jaar. En hetgeen hij gedurende deze jaren
heeft onderzocht en beschreven, gesticht, geleid en uitgegeven, wekt
ontzag en bewondering. En dankbaarheid. Hij heeft hier werkelijk
nieuwe wegen aangewezen, nieuwe bronnen ontsloten. En vooral
een overtuigend voorbeeld gegeven van de goede methode op
historisch gebied. Deze leerling van King's College heeft de hoge
wetenschappelijke traditie en de culturele standing van het Engelse
scholarship naar Vlaanderen overgebracht.
In de Biographie Nationale (t. XXX, 1959, fasc. 2) verscheen
van de hand van Lic. ODRADA DE SLOOVERE een uitstekende
levensbeschrijving van deze figuur, die zo innig met onze Vlaamse
kunstgeschiedenis en oudheidkunde verbonden is. Onze medewerkers, die met Weale omgaan, en onze lezers, die zijn naam dikwijls
ander ogen krijgen, mogen verwachten dat de auteur zelf weldra
een schets van het leven en werk van de Engels-Vlaamse kunsthistoricus in Biekorf zal mededelen.
A. V.
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' T BEERTJE. Volkskundige almanak voor 1960. Uitgegeven door
de Bond van de Westvlaamse Folkloristen. 64 blz. Prijs : 25 F
(P.C.R. 4512.63, Bond Wvl. Folkl. Brugge).
Beertje is XIX, een jaar dat telt : 't moet optrekken naar de
luchtmacht maar niet om te vliegen »' zegt Beertje. En iedereen
verstaat dat het begint met te leren karot trekken. Kwestie van
daar voor niemand te moeten onderdoen. Zo, de griepmaand is
profijtig voorbijgegaan en Beertje is aangekomen. En met welk
een bagage ! Prinche van de folkloristen, lees Kloeferdonk en
werp uw kroon naar M. C. die daar een brok volksleven doet
leven en herleven... : is een tweede boek op handen ? een dat rijmt
op Doop en Uitvaart : Uit de tijd van voor de welvaart ? » De
tijd van Maria-Theresia wordt door Jos. De Smet op verrassende
wijze belicht uit de diepten van de Brugse strafregisters : mensen
in hun dagelijkse handel en wandel, in huis en Kerber zonder
zonder
pruiken en zonder blad voor hun mond. De confrontatie grootmoeder-kleindochter van G. P. B. is een model van sociaalhistorische
— en uitermate volkskundige — retrospectie. Dan komt Ramman
van Torhout aan 't woord en iedereen blijft staan en gaapt, hij
weet het, gapers zijn kopers. Beertje sluit — aan de hand van
Herve Stalpaert — met een processie van heiligen : de pestpatronen
in het Brugse, een leerrijke brok geschiedenis van de volksdevotie
in sombere jaren van pestilentie. Ge ziet, Beertje denkt op de
uitersten. Het kereltje is man geworden.
B.
KAROOIE ZIJN

Dat is : maar half en half van gezondheidswegen, zegt Loquela.
Te Stavele is dat gezegde nog in gebruik. « Ba 'k zijn maar karojje
vandage » : als antwoord op de vraag naar de staat van de
gezondheid.
Ook van 't weer gezegd. « 't Were is maar karojje vandage >> :
slecht.
Gezelle ziet in karooie een getrek dat, vergeleken bij ander voertuig, lastig vooruitgaat, sukkelt. Die « karooie is >> sukkelt ook, en
is niet wel op de benen, daar hapert wat. (Loquela). Bij deze
interpretatie dacht Gezelle blijkbaar aan fr. charroi. Zoals ten andere
ook De Bo bij karooie = handkar, stootwagen.
De vraag over mnl. croige, croenge uit fr. charogne, carogne in
Biekorf (hiervoor blz. 64) zou me eerder doen denken dat karooie
in de uitdrukking karooie zijn » niet staat bij karooi (uit fr.
charroi), doch bij karonje (uit fr. carogne). Een scheldwoord dus.
Zoals kreng in 't Noorden : dat kreng loopt weer niet, b.v. van
een horloge gezegd.
Is die zienswijze met de taalkunde overeen te brengen ?
A. B. Stavele
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OUDE PIETER - PLATTE PIETER

Van pieters gesproken. Ik meen dat « platte pieter >> (grote platte
bruine boon die men in de hof plantte in beddekens voor huishoudelijk gebruik) in verband te brengen is met de oude muntnaam
pieter, waarover C. B. in Biekorf schrijft (hiervoor blz. 60). Hun
rondachtige vorm zal wel de vorm benaderd hebben van de pieter
(muntstuk) in kwestie.
De naam platte pieter bleef bewaard en ging over naar de
veurnare of blotenare « een paardeboon met kort stro, die enigszins
een dichte stand kan verdragen alsmede een sterke bemesting >> ;
speciaal dus voor veie poldergrond.
De traditionele paardeboon van de streek was hier de bergenare
(van St.-Winoksbergen) : een klein en dik graan met lang stro ;
niet te verwarren met de « duiveboon >>.
Om onderscheid te maken tussen platte pieters en bergenaars zei
men ook « van die groeigeerns », doelend op hun weelderige groei.
Van dit ras van paardebonen was het volgende gezegde in zwang ;
de paardeboon zegt :
« laat mij allene staan
en 'k ga voor tiene laan. >>
De paardeboon moest men planten in de « kranke mane >> om
geen « gesteken » te hebben. Gesteken = wormstekigheid.
De platte pieters zijn van de spijskaart geschrapt heden ten dage,
maar het rijmpje uit onze kinderjaren — een halve eeuw geleden —
is nog altijd springlevend :
Zou je 't geerne weten ?
Steek jen neuze in d'erweten,
we gaan morgen platte pieters eten.
A. B. Stavele
THOMAS VAN BRUGGE, KAMPIOEN IN ENGELAND

1280
De bisschop van Hereford, Thomas Cantilupe, betaalde in de
jaren 1275 - 1282 een jaarlijks bedrag van een halve mark aan een
zekere Thomas de Bruges die in zijn dienst stond als « champion 3.
(kampioen).
Deze Thomas van Brugge, waarover geen nadere gegevens bekend
zijn, verschijnt hier als het type van de gehuurde man die namens
zijn meester optrad in het gerechtelijk tweegevecht (godsoordeel).
Voor criminele zaken traden aanklager en aangeklaagde persoonlijk
in het krijt. Bij betwistingen van grondeigendom echter lieten de
heren zich in de gerechtelijke tweekamp vertegenwoordigen door
een beroepskampioen. Tot de hofh.ouding van meer dan een middeleeuwse bisschop behoorde zo'n professionele voorvechter. De deken
en het kapittel van Southwell huurden in 1294, mits inzet van een
grote geldsom, een kampioen om voor hun sticht op te treden in
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het tweegevecht waarbij een betwisting betreffende de advocatia van
hun kerk zou beslecht worden: (P. H. Reaney, Dictionary of British
Surnames p. 64-65 ; Londen 1958.)
Het beroep van kampioen « gehuurd voorvechter >> heeft de
familienaam Campion, Champion in het frans en het engels,
Campioen, Campioene in het diets nagelaten. Campion is een
normandisch-picardische dialectvorm van champion.
Te Brugge onmoeten we in 1376-1380 een zekere Janne Campioene (alias Campyon) : hij was een niet gepriviligieerd beroepswoekeraar gevestigd in het huis ter Sterre (Zuidproossche) en werd
tot tweemaal toe beboet gegens woekerpraktijken. (J. Marechal,
Bijdrage tot de geschiedenis van het bankwezen te Brugge, p. 108 ;
Brugge, 1955.)
Tot de groep van de tien beste (Vlaamse) artilleristen van de
maarschalk van Bourgondie die in de strijd tegen de Engelsen bij
Damme en Sluis in 1384 werden ingezet, behoorde een zekere
Gilles Campioen. (Gilliodts, Inv. de Bruges III 46.) En volgens
de overlevering was het een Renier Campioen die in mei 1382
graaf Lodewijk van Male te Brugge wilt te onttrekken aan de
Gentenaars toen deze hem gingen opzoeken in het huis van de
weduwe Bruynaert.
Campioene is te Brugge ook een huisnaam geweest. Het huis
De Campioen (1520), Campioene (1554), Den Campygnon was
gelegen in de Steenstraat, tegenwoordig Uurwerken Buysse.
(G. Michiels, Historische schets en iconografie van de Steen- en
Zuidzandrtraat, ed. 1958, p. 30.)
Het oude « kampioenschap >> heeft alleeen stand gehouden in
Engeland waar nog heden de familie Dymoke of Scrivelsby de
erfelijke titel van King's Champion (alias Champion of England)
bewaart. De titel was oorspronkelijk verbonden met een leen. Van
1377 of verscheen de kampioen op ieder kroningsplechtigheid om
er de handschoen te werden en degene uit te dagen die de legitimiteit
van de gekroonde vorst zou durven betwisten. Dit gebeurde een
laatste maal in 1821, bij de kroning van koning George IV. De
functie van de Champion op het kroningsfeest is nu teruggebracht
tot het dragen van de standaard van Engeland.
A. V.
WUK EN WIENE - WIENE OF 00IE

De uitdrukkingen met wiene en wuk in Biekorf (hiervoor blz. 62)
vermeld, zijn bij ons nog altijd mondsgemeen. Zelfs een halfbroertje
daarvan : « om te weten wiene of ooie >>. Vanwaar dat ooie?
Het is vanzelfsprekend onbeleefd iemand te onderbreken met
« wuk >> of met « wiene ». Daarop antwoordden de schoolkinderen,
veertig jaar geleden, met : « de paster zegt wa' bliefje >>. Ook nog op
de vraag : wuk? «e beetje van den buk >> ; en op wiene: «e beetje
van e bollebiene >> (= bobijne).
A. B. Stavele
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN
LACCAL I. — Lakei ; fr. laquais. Dit woord komt reeds voor in de
Brugse stadsrekening 1496-97, f. 119. Tot het gevolg van hertog Filips
behoort o.m. << Joos van den Wijnghaerde, laccaij Deze ontvangt een
gratificatie voor hem << ende zijnen medeghezellen >>. — Het enige citaat
bij Verdam (4, 78) is uit 1524.
WEEJRBUUC. — Vierendeel van een weder (weer) of hamel. In
1492 was te Brugge << eenen schoonen vetten weejrbuuc te winnen met
habatementen De prijs was uitgeloofd door de nering van de vleeshouwers ; de esbatementen hadden plaats voor het Vleeshuis op de
Braamberg. (Het Boeck van Brugghe, p. 416.) In 1435 kregen de Gipten
(Zigeuners) die te Brugge aangeland waren twee tonnen bier, twee grote
manden brood en twee c wederbuken
(Gilliodts, Inv. 5, 493.)
HOENRECUTSIGHE. — Opkoopster van hoenders. De vrouw van
de Brugse wever Jan de Clerc, die zijn leven liet in de slag bij
Rozebeke (1382), was een << hoenrecutsighe (J. De Smet in Handelingen Soc. d'Emulation dl. 84, 1947, 95.) Het Brugse Livre des Mestiers
(ca. 1370) kent een mannelijke << Olivier, die hoenrecuts
PRIOOR VAN DEN RIBAUDEN. — Hoofd van straatpolitie. Uit
Conscience's Jakob van Artevelde is de Ribaudenkoning genoeg bekend.
De ribauden (politiedienaars ; anders en elders ook pijnders, lastdragers) hadden als hoofd een << koning te Gent, naar frans model
(roy des ribaus) ; te Brugge stond een << grave aan het hoofd van
de ribauden : << den grave van den ribauden verschijnt er in de stadsrekening van 1305, de latijnse rekeningen van 1288 en 1290 noemen
hem comes ribaldorum. Te Oudenburg was het weer anders : de hoofdman heet er c den pryoor vande rebauden in de stadsrekening van
1411, en ook later nog (1429) is hij ingeschreven als r den prioor
vanden ribauden Staat Oudenburg alleen met die benaming ? Verdam
kent alleen prior = kloosteroverste. Heeft de plaatselijke abdij misschien
deze naam te Oudenburg ingegeven ?
VERBOUFT. — Door << boeven (lagere volksklas) bestuurd. Het
c beghinsel van der declinacie van Brugge is te wijten aan de oproerige
volkselementen die de c heren uit de stadsregering willen verdringen :
zo schrijft in maart 1488 de auteur van de Excellente Cronike (ed. 1531,
f. 2341. En hij vervolgt : De heren zijn wijzer in 't bestuur dan het
c commuyn het volgende spreekwoord << prouft de waerachticheyt
van deze stelling : c Tes beter verheert tsyne dan verbouft. Elk bestuur
heeft zijn kwade kanten, wat men te dulden heeft onder de << heren
is dragelijker dan hetgeen een bewind van << boeven medebrengt.
LATERIE. — Geneeskundige behandeling door de bloedlater ; het
laten (= bloedlaten) werd verricht door de barbier of de chirurgijn.
De rekening van het 0.-L.-Vrouwhospitaal te Geeraardsbergen (ed.
Devos, p. 210) vermeldt in 1524 een uitgave voor << diverssche medicine,
seurgerie ende laterie in de siecte van mynder vrouwen .
STERVEN IN ZYN SCOEN. — Sterven waar men staat. In mei 1492
heerste er te Brugge een epidemie van buikloop. De stadsdokter Paulus
Oudemarc bezweek erbij. De sterfgevallen waren niet te tellen, zegt
Rombout de Doppere (Fragments, ed. Soc. &Emulation, 1892, p. 30) :
tvolc ginc achter strate al stervene in zyn scoen >>.
A. v.
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Brugse meiskens
Door J. Samyn (Kruidwoordenboek, 1888) werd de benaming Brugse
raeiskens opgetekend voor een soort vroegrijpe en blozende peren, die
uiterlijk gelijken op Beurre aurore. Deze laatste echter rijpt maar
einde october, terwijl de Brugse meiskens vroege zomerpeertjes zijn
c met een blijde-roode kaak zoals de Keizerinnekes. Dit alles volgens
Samyn, die zijn gegevens echter niet localiseert.
Dezelfde benamingen werden in de jaren 1900-1910 nog gehoord te
Oostrozebeke en omstreken door A. De Jaegher — de Poperingse
landbouwkundige — en medegedeeld aan E. Paque ; door deze werden
ze opgenomen, met aanduiding van plaats, in het Bijvoegsel (Brussel
1913 ; p. 32) van zijn in 1896 verschenen werk De Vlaamsche yolksnamen der planten.
Zijn de benamingen Brugse meiskens en Keizerinnekes heden nog
ergens bekend voor een of ander soort zomerperen ?
W. D.

Leven en Werken van Damien Cracco
Een eeuw geleden overleed Domien Cracco (Roeselare, 16 november 1790 - Gent, 5 maart 1860). Te dezer gelegenheid herhalen wij
de oproep weleer door Guido Gezelle in Biekorf (1891, 270) gedaan.
Deze oproep bleef zogoed als onbeantwoord ; van Cracco is een enkel
gedicht, Rouwklacht, in Biekorf (1895, 171-173) verschenen. Alle verspreide gedichten en berichten over zijn levensgeschiedenis worden met
dank verwacht door : Dominiek Cracco, Ooststraat 4, Roeselare.

V erbeteringen aan het oude weefgetouw
Tussen de Franse tijd en de hongerjaren 1845-50, toen de oude weefhuisnijverheid het zeer moeilijk begon te hebben, zijn verscheidene
Westvlamingen erin geslaagd zekere verbeteringen uit te vinden om
de oude weefgetouwen vlugger en beter te doen werken. Is daar iets
meer over bekend ?
I.. V. A.

De lepeldief van Nieuwpoort
Een vertelling over de lepeldief van Nieuwpoort verscheen in de
Nieuwe Almanak van Gent van 1837. Dit boekje heb ik tot nu toe niet
kunnen inzien. Is die vertelling nog elders gedrukt geworden ?
c. B.

Dertien voor twaalf
Komen er nog koopwaren op de markt waarbij een overeenkomst
< dertien voor twaalf D of 4: dertien in een dozijn onderhouden wordt ?

Toematen
Bestaat er in de klein- of groothandel nog een traditie van toematen
bij de verhandeling van ellegoederen, zoals vroeger b.v. bij het meten
van linnen 20 1/4 voor 20 ellen gemeten werd ?
G. E.

Onze-Lieve-Heersbeestje
Wordt er nog, door kinderen of grote mensen, een betekenis gehecht
aan het aantal stipjes (7 of 12) op de schilden van het hemelbeestje
(lat. coccinella) ?
L. B.
Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge
Abonnementsprijs : 100 F.
Postrekening : 2335.37
Drukkerij G. BARBIAUX, Minderbroedersstraat, 20, Brugge
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TWEE BOEKJES VAN JAN PELSERS
CHIRURGIJN EN PESTMEESTER TE BRUGGE IN DE 16e EEUW

Die Jan Pelsers was uit Diest. Aldaar geboren in het begin
van de zestiende eeuw, stierf hij te Brugge in maart 1581
aan de gevolgen van de pest die hij opgedaan had bij het
verzorgen van lijders aan de besmettelijke ziekte. Dr. de Meyer,
die de archieven van Brugge en van het Vrije heeft uitgekamd om al het geneeskundige dat er in voorkomt op te
tekenen en te ordenen, alsmede kanunnik A. de Schrevel,
hebben het weinige dat men over Jan Pelsers weet te boek
gesteld.
Pelsers zou, naar hij zelf in zijn werkjes terloops meedeelt,
in verschillende plaatsen geneeskundige praktijk uitgeoefend
hebben, voordat hij zich blijvend te Brugge kwam vestigen.
In het jaar 1545 vindt men voor 't eerst zijn naam vermeld
als adjunkt-pestmeester met vaste bezoldiging. In 1568 werd
hij << roode meester >> en was ondertussen gewoon stadsgeneesheer. Tijdens de epidemieen die in de loop van die
jaren heersten, was hij in de gelegenheid heel wat ervaring
met de pestziekte en haar behandeling op te doen.
In 1571 werd Pelsers voor een periode van tien jaar in
zijn ambt bevestigd : hij kreeg daarvoor een jaarsalaris van
10 gulden carolus, met het onmisbaar toemaatje voor het
rood laken kleed dat hij uit hoofde van zijn ambt moest
dragen. Voorts werd hij met de opleiding van de chirurgijnenbarbiers door de magistraat van Brugge belast , hem vielen
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verzorgen en van geneesmiddelen te voorzien, indien het
stadsbestuur hem daartoe verzocht.
Vijfmaal brak de pest tijdens zijn ambtsperiode te Brugge uit,
en telkens stond Pelsers op de bres om zijn beste krachten aan de
verpleging van de zieken te wijden. Op de 17 maart 1581 viel hij
als slachtoffer van zijn beroepsplicht (1).
Van zijn werkzaamheid te Brugge heeft Pelsers een spoor nagelaten onder vorm van twee boekjes die een beeld geven van de
man en van zijn geestelijke instelling ten opzichte van de medische
problemen voor dewelke hij zich geplaatst zag.
Deze problemen waren in hoofdzaak tweeerlei. Ten eerste de
steeds weer opduikende pestepidemieen. In 1546, in 1569-1572, in
1574-1575, in 1577 en in 1580-1581 betaalde Brugge een zware tol
aan de ziekte. De stadsrekeningen behelzen veel posten waar uit
blijkt wat werd uitgekeerd ter bestrijding van de gesel. Het was
telkens een zware beproeving die de nijverige bevolking van de
stad teisterde. Het boekje dat Pelsers over de ziekte schreef, hangt
op menige bladzijden een beeld op van de angst die elkeen beving,
van de << pestilente » atmosfeer die overal heerste, van de morele
en fysische drukking die als een loden pak over de stad woog,
vijfmaal in de loop van 35 jaar.
De betrekking van << roode meester >> laadde een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de Brugse arisen, en ook het
stadsbestuur moest telkens verreikende maatregelen tref fen om de
aanhoudende vloed van ziekte in te dijken. Pest en andere besmettelijke ziekten waren een bestendige bron van sociale en ekonomische rampspoed, en men begrijpt best dat magistraat en doktoren
immer in de vrees leefden dat een epidemie kon uitbreken.
Tussen de epidemieen door bleven de andere problemen die de
volksgezondheid raakten niet rusten. Een akute verhoging van het
aantal patienten in een zestiende eeuwse stad onder de slagen van
een epidemie, bracht ze alleen nog meer op de voorgrond, en de
nood aan bevoegde hulp liet zich scherp voelen. De pestziekte
maakte een vrij groot aantal slachtoffers onder de geneeskundigen
en men moest soms een beroep doen op minder bevoegden. Deze
laatste lieten zich niet onbetuigd en namen de gelegenheid te baat
om zich op te dringen en in te nestelen.
De stadsmagistraat spande zich onverpoosd in om in het tekort
te voorzien door het organizeren van kursussen ten behoeve van wie
zich als hulpkrachten wiklen ten dienste stellen van de akademisch
gestudeerde licentiaten in de geneeskunde. Men had bij voorkeur
de barbiers-chirurgijinen op het oog. Jan Pelsers stond als stads(1) Biographie Nationale XVI, 1901, biz. 884.

geneesheer en als pestmeester dagelijks in de branding en vond
het noodzakelijk, tot het bestrijden van de nood die Brugge aan
den lijve gevoelde, het zijne bij te dragen. Hij was een gestudeerd
man, hij had goede relaties, hij stand best aangeschreven, hij was
geen vreemdeling in de stad die hem opgenomen had, hij kwam
uit Brabant, had hoogstwaarschijnlijk te Leuven een medische bulle
behaald, en zal ook bij de humanisten, die te Brugge het goed en
het kwaad weer maakten, een voetje in huis gehad hebben.
In 1565, en opnieuw in 1569, gaf hij een boekje uit. Het eerste
was een soort katechismus, met vragen en antwoorden, dat als
studieboek bedoeld was voor diegenen die zich op de uitoefening
van de chirurgie wilden toeleggen. Het heet :
Examen chirurgorum / Inhoudende / claer ondervviis, op /
rechte, gheschicte, ende naecte leerin / ghe der Chirurgienen ende
Barbiers, / ghemaect by M. Ian Pelsers van Diest, / ghezvvoren
Chirurgien ten pen / sioene der stede / van Brugghe. Te Brugghe /
by Hubrecht Goltz, Int iaer / MDLX V.

Het boekje ( 2) wordt, natuurlijk, opgedragen aan het kollege
van baljuw, schout, burgemeester, schepenen, enz. van Brugge.
Het woord vooraf verklaart waarom Jan Pelsers schreef, opdat
diegenen die zich in de chirurgie « noch raeu ende ombehendich
vonden hier uut zouden moghen leeren tghene dat daertoe van
noode es. Want ten es niet nieus datmen in gheschicte ende wel
ghepolicierde steden ooc binnen dese nederlanden, goet onderzouc
doet vanden Chirurgienen : ende gheen handelinghe toe en laet
eer zy behoorlic gheexamineirt, nut ende bequame bevonden zijn >>.
Er wordt voorts een dichtstukje ten beste gegeven waarin de
schrijver de bronnen aanduidt die hij benut om zijn chirurgische
katechismus op te stellen. « Zoo zuldij vercrighen de rechte conste
duer experientie / Van Marianus en Tagautius scientie ». De eerste
was een Italiaan, die in 1543 een gelijkaardig boekje schreef voor
zijn landgenoten ; de tweede een Fransman die in hetzelfde jaar
een chirurgisch handboek uitgaf. Zelf schreef Pelsers in het Nederlands omdat « de meestendeel der Chirurgienen, inde Latijnse,
Griecsche, Hebreeusche, ofte Arabische talen niet gheleert en es ».
Naar onze overtuiging zal Pelsers' chirurgisch handboekje in
katechismusvorm een mislukking geweest zijn. Het is een rommelzo
van Nederlands en Latijn, die niet van aard was om het de Latijnonkundige chirurgijnen-barbiers gemakkelijk te maken. Het zal op
de vakkennis van die heelkundigen in de dop geen gelukkige invloed
uitgeoefend hebben. Wat een verschil met Jan Wouters by. die
ten behoeve van dezelfde chirurgijnen-barbiers Vesalius' Epitome
(2) Bibliografische beschrijving door M. Hoc in Handelingen van
het Genootschap voor Geschiedenis e Societe d'Emulation >>, dl. 68,
1925, biz. 27-28.
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in fatsoenlijk Nederlands vertaalde, en naar hijzelf getuigde, er
« veel op gezweet heeft » om dat doel te bereiken (8).
Wat een tegenstelling eveneens met Judocus van Sterthem, die
te Gent in 1576 een vertaling van Chauliacs chirurgisch traktaat
liet verschijnen en tegenover wie Pelsers van een beschamende achterstand blijk geeft. Daarenboven waren de hersenen van de man
niet pedagogisch ingesteld en blijft hij ellendig in gebreke om de
meest eenvoudige dingen in een passend kleed te steken. Wel
laat hij in de regel het Latijns woord met een Nederlands vergezeld
gaan, als ter verklaring, doch het bezwaart en verwringt het betoog.
Luister even.
— Hoe veil species ofte ghedaenten putredinis zijnder ?
— Drie — Welke
Grangena, sphacelos, ende Esthiomenus.
— Wat dynghe is Gangrena ?
— Grangrena is een principium ofte beghinsele ende een oorspronc
vander corruptien ofte putrefactien als het membrum ofte zijn particule
beghint te purtrifieren, noch ghevoelen ende leven in hebbende : want
in 't beghinsel en word dat sensus ofte ghevoelen ende leven met hem
niet ghecorrumpeirt : ende daeromme die sensus ofte beseffen heift
noomtmen Gangrena, proprie twelke Phiegmonodes is in tbeghinsele
ende als den Gangrena iheconfirmeirt word duer die corruptien ofte
putrefactien, zoo mueghen zy commen tot sphacelos ofte Esthiomenus.,
(Blz. 145-146).

Dit is de toon van het begin tot het eind. Al te onmiskenbaar
was Pelsers voor de taak van leraar van Latijnonkundige chirurgijnsbarbiers niet opgewassen. Hij zat zodanig in het Latijn gevangen,
dat hij zich niet kon vrijmaken om een kwart bladzijde te schrijven
die als Nederlands aandoet en zijn leerlingen in het gehoor kon
vallen.
Daarmede is hij op zijn waarde en hoedanigheid geschat en het
loont de moeite niet er veel meer woorden aan te besteden. We
kunnen ons niet voorstellen dat hij met dat geschrift zijn leerlingen
tot fatsoenlijke beroepslui zal opgeleid en ze voor zelfstandig verantwoord werk kan geschikt gemaakt hebben. Het zal hun ten
hoogste een schijn van geleerdheid gegeven en wat woordenkramerij
bijgebracht hebben waarvan zij de zin niet volkomen begrepen.
Heel anders is het tweede boekje van Jan Pelsers. Het heet :
Van de Peste / Een generale Methodus om te / cureren die contagieuse Zieckte der pestilentiaele / Cortse met haer Sympthomata.
Ghecopuleert / duer Jan Pelsers ghezwooren Chyrurgien ten /
pensioene der stede van Brugghe zoo by de zelve / practijcke vande
Peste t'zijnen tijde ghe / uzeert ende ghebruuct heeft ende wort /
ghedeelt in vier deelen. Ghedruckt te Brugghe in de Peerde stra / te
by my Pieter de Clerck 1569. (13 cm X 8,5 cm , 112 bladen +
(3) Dat Epitome ofte Cort Begrilp der Anatomien, Brugge 1569.
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15 bladen voortekst) ; die voortekst behelst een niet onaardig stukje
poezie van de hand van de rederijker Eduard de Dene (4).
Het opzet van het geschrift is << ten ghemeenen profyte ende
oorboor, opdat hem een yeghelick zoude weten te wachten van het
dangier, ende inde noodt hem zelven te helpen » (blz. 8) want
<< de curatie van deser zieckte ghevallen is in de handen van
Idioten ende ongheleerde, ende ander rouckeloos volck, die nerghens
op en passen, die de simpele veel wijs willen maken » (blz. 6) .
Er zit nog wat kanselarijtaal in, maar het is hopen beter dan
in het vorig boekje. Men kan wren aan een stuk voor zijn genoegen
zitten lezen in het met gotische letters gedrukte geschrift, waaruit
een gemoedelijke toon spreekt met een Westvlaamse inslag, die
de Brabander Pelsers zich zal eigen gemaakt hebben tijdens zijn
toen reeds meer dan twintigjarig verblijf te Brugge.
Wel te verstaan is het geschrift een leerboek gebleven, en bevat
het derde deel een flinke portie Latijn onder vorm van recepten
die men zo maar bij een man van het vak kon laten klaarmaken.
Doch de aanwijzingen voor het gebruik zijn telkens in een duidelijk
Nederlands.
Pelsers' pestboekje hoort thuis onder de volksgeneeskundige
werken die men in elke belangrijke stad of streek, zodra een pestepidemie uitbrak, onmiddellijk zag verschijnen. Zij brachten uit
geneeskundig oogpunt niets nieuws, zij behelsden altijd dezelfde
voorschriften, zij predikten altijd dezelfde profylaktische maatregelen, over alle hing vanaf de middeleeuwen tot omstreeks het
midden van de achttiende eeuw de lucht van azijn als enig preventief en ontsmettend middel.
De pestboekjes, zoals de gezondheidsboekjes, zijn legio in elk
taalgebied. Waar de pest ook verscheen, waren diegenen die met
de volksgezondheid begaan waren er als de kippen bij, om aan die
gezondheid hun beste energie te spenderen met druksels en geschriften onder allerlei gedaanten.
Gezondheidsboekjes zagen met honderdtallen het Licht ; pestboekjes evenzo. De geschiedenis van de pest in Zuid-Nederland is
nog te schrijven ; ze kan parallel lopen met een bibliografische
studie van de pestboekjes. A. van Schevensteen ( 5) heeft aan de
pestboekjes die te Antwerpen verschenen een studie van 102 bladzijden gewijd. Men kan er nog een tweede schrijven die dubbel
zo groot is over de andere Vlaamse pestboekjes.
Dat van Pelsers valt te geleerd uit voor een eenvoudig yolksboekje. Het wilde ook in het bereik vallen van de iets meer
ontwikkelden ; dat doel is het zijne geweest en zijn geschriftje
(4) G. Degroote. Jan Pelsers en E. de Dene, Gulden Passer, 1943,
XXI, 297-300. - Bibliografische beschrijving van het boekje door
A. Schouteet in Handelingen << Societe d'Emulation » dl. 86, 1949,
blz. 171-172.
(5) Les traitês de Pestilence publies a Anvers, Antwerpen 1931.
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heeft het verwezenlijkt. Op de Brugse geplogenheden, vanaf het
jaar 1545 tot het jaar 1569, werpt het daarbij een merkwaardig
Licht, want die zijn in brede lokale kleuren gezet. Weinig pestboekjes doen het op zo'n levendige manier en weten daartoe van
de volkstaal zo'n doeltreffend gebruik te maken.
Jan Pelsers heeft zich met zijn katechismus voor barbierschirurgijnen (1565) en met zijn pestboekje (1569) als een tweevoudig geestestype laten kennen. In het eerste doet hij zich voor
als een vervelende pedant, die zich niet onafhankelijk kon maken
van een schools patroon ; het moest op zijn leerlingen geen goede
indruk nalaten en hen naar verwaandheid drijven. In het tweede
geeft hij zich uit voor een boeiend schrijver, die een weliswaar
nog met bastaardwoorden besmet Nederlands gebruikt, maar toch
een levendig taalinstrument hanteert dat boeit en op de man af
duidelijk zijn gedachten tot uitdrukking brengt.
L. ELAUT

Gent.

VONDSTEN BIJ GRAAFWERK TE DAMME

1813
Op last van Keizer Napoleon werd van 1810 af het kanaal
Brugge-Sluis gegraven. Spaanse krijgsgevangenen werden daarbij
tewerkgesteld. De Brugse patricier Joseph van Huerne, groot amateur en verzamelaar van oudheden, noteerde het volgende in zijn
dagboek anno 1813 (huisarchief G. de P.).
« Laetsten september [ 1813 sijn beth 100 spaensche krijgsgevangen al de Catherinepoorte vertrocken, verzeld met een reke
soldaten al beijde de kanten en 3 a 4 gens d'armes te paarde
van achter.
Daer blijft nu circa de helft die aen den damschen vaerd wercken.
Deze hebben aldaer en uijt d'afgebroken sterkten van Meuninkxhove
veele goude en zilvere specien gevonden van oude belgicksche slagh,
welke zij verkoghten.
In het delven van den voorzeijden vaerd vond men beroest
orlooghsgetuijg, en een koper hamerken ; een zegel met t' wapen
van Spagnen van koper ; een gothijk kooper leeuwken liggende en
van binnen opengaende om voor een inctpot te dienen ; oude
glaesen etc.
Ook vonden zij een schuijtte met twee menschencadavers daer
in, en spaensche degens, en meer anders.
Van deese specien hebbe ick J. van Huerne gekogt den inctpot,
hamerken, spaensch cachet en ander beroeste gewesen wapens >>.
A. V.
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PACHTERSRECHT TE BOVEKERKE
EEN EEUW GELEDEN
In de oude papieren van onze familie, die in de vorige eeuw te
Bovekerke woonde, bevinden zich drie pachtbrieven en een prijzijakte
uit verschillende tijdstippen der jaren 1800, op naam van drie
mijner naamdragers die er na elkaar dezelfde hofstede bewoonden.
De hoeve waarover het gaat was tot in de jaren 1700 eigendom
van de paters Jezuieten te Brugge. Op het einde der jaren 1700,
na de opheffing der Orde, was ze in handen geraakt van een Brugse
familie uit de hogere burgerij, die zonder scrupules had durven
kopen en wier nazaten ze thans nog bezitten (1).
De pachtbrieven, de enige die nog bewaard bleven, zijn zeker
niet de enige die opgesteld werden. Er moeten er nog meer geweest
zijn. De oudste, van 1829, bevestigt uitdrukkelijk een voorgaande
pachtbrief uit 1820, die nu echter verloren is. En er zullen nog
oudere geweest zijn.
De eerste pachtbrief van 1829 staat op naam van mijn achterovergrootvader Pieter Van Acker (Ruddervoorde 1761 - Bovekerke 1850) ;
de eigenares was de weduwe Van Damme - Gilliodts uit Brugge, die
hem geheel in het vlaams heeft geschreven.
De tweede bewaarde brief van 1864 werd toegestaan aan Albert
Van Acker (Bovekerke 1813-1865) , de ongehuwde zoon van de
eerste pachter, door de erfgenaam van de vorige eigenares, Louis
Macquart de Terline uit de Hoogstraat te Brume. Zoals de vorige
is hij eigenhandig door de proprietaris in het nederlands geschreven,
maar hij is merkelijk uitvoeriger dan de eerste.
De laatste brief van 1874 betreft de pacht aan mijn grootvader
Petrus Van Acker (Keiem 1842 - Kortemark 1927), als opvolger
van zijn oom, en de schoonzoon van de vorige eigenaar, Henry Melin
de Vadicourt, Occoches, Somme (Fr.). Deze brief werd door de
eigenaar in het frans geschreven en is bijna een woordelijke vertaling
van deze uit 1864.
Oude pachtbrieven, zelfs uit de vorige eeuw, moeten tamelijk
zeldzaam zijn, daar de meeste pachten mondeling werden gesloten,
en in de gevallen waar ze op papier werden gezet, na het verstrijken
van de pacht eigenlijk geen reden van bestaan meer hadden en dus
nogal rap weggeworpen werden tenzij ze geregistreerd werden. Omdat
de inhoud van deze drie brieven, vooral dan de eerste twee, aantoont in welke richting het pachtersrecht in midden-West-Vlaanderen
in zekere mate evolueerde, willen wij ze kort ontleden en vergelijken.
De hoeve had een oppervlakte van ongeveer 35 ha onder « hofplaetze, boomgaerd, zaeyland, Bosch en meersch >> (1829) en lag
(1) Eigena.ar dhr. Mêlin de Vadicourt, Occochês, (Fr.) ; pachter
dhr, Huyghe, Bovekerke.
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op Bovekerke en Werken. De pachter moest vrede nemen met de
bepaalde oppervlakte zonder landmaete te mogen vragen >> (1829),
zelfs al overtrof ze een twintigste of meer (1864). De opgave van
1/20 klinkt modern en komt thans meermalen voor in onze huidige
wetboeken.
De pacht was streng persoonlijk en kon niet overgedragen worden
op derden. De brief van 1864 bepaalt uitdrukkelijk dat, bij het
overlijden van de ongehuwde Albert Van Acker, zijn nicht Clemence
de pacht mag uitdoen. Het jaar nadien reeds werd deze bepaling
van kracht door het afsterven van de pachter. De proprietaris vond
het toch nog nodig de pachtoverdracht op Clemence Van Acker
uitdrukkelijk en eigenhandig in een aanhangsel te bevestigen. Deze
clausule vermeldt ook nog dat de doornhagen, door de pachter
geplant, zijn eigendom zijn.
De pacht verviel met bamesse (baafmis), 1 october, en duurde
9 jaar (1829), 3-6-9-jaar (1864) of 6 jaar (1874). De bepaling
van een pacht van 3, 6, 9, vervallend op baafmis, herinnert aan
het toen reeds lang verdwenen drieslagstelsel van akkerbewerking,
dat in heel zandig Vlaanderen gevolgd werd, en waarvan de cyclus
van ieder jaar begon en eindigde met Sint-Bavodag, 1 october.
De jaarlijkse pachtprijs, te betalen te Brugge na verloop van het
pachtjaar, steeg geheel de 19e eeuw ingevolge een zekere devaluatie
en de algemene stijgingstendenz van alle pachten. De betaling van
de pachtprijs bevat daarenboven enkele typisch ouderwetse nevenverplichtingen, die blijkbaar teruggaan op oudere pachtbrieven van
voor de Franse Tijd of nog veel vroeger. « Ter gode 6 francs, voor
de domestiquen van de proprietarige 15 francs, voor hoofdkleed
100 francs, en voor pacht principael 746,55 guldens nederl. of
1.580 francs » (1829) « 300 frs. aen den proprietaris voor hoofdkleed, alsook 15 frs. voor de dienstboden der proprietaris, en 10 frs.
voor de armen ; de pacht zelf was gestegen tot 3.630 frr. (1864).
In 1874 luidt het « au proprietaire un pot de vin de 300 frs. et
10 frs. pour les domestiques du proprietaire et 5 frs. pour les pauvres
de Bovekerke » en een pachtsom van 4.635 frs. (2)
De laatste twee pachtbrieven verplichtten daarenboven de pachter
tot levering van 2 hl. goede tarwe. Deze bepaling kan misschien
ingelast geweest zijn na de hongerjaren 1845-50, want de oudste
brief van 1829 rept geen woord van deze verplichting in natura.
In geen geval wordt papieren geld aanvaard, zelfs indien het
algemeen gangbaar was. Deze clausule die blijkbaar Naar oorsprong
vond in de vrees voor de waardeloze assignaten ander de Fransen,
zou later zelfs door een wet verboden worden.
De pachter moest verder alle lasten dragen zoals « pointynge,
zettinge, contributie, wateringe, straet en bekeschouwinge >> (1829),
(2) Hoofdkleed = pot de yin.
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« grondbelasting, watering, deuren en venstersgelden, alle contributies » (1864) en zelfs alle nieuw in to voeren aanslagen « al worden
er zelfs eenige gevraegd met proprietaris last >> (1829). Benamingen
zoals pointynge en zettinge herinneren aan een voorafgaand pachtcontract uit de oude tijd. Deur- en vensterbelastingen zijn typische
19e eeuwse aanslagen op de uiterlijke welstand der burgerij en
werden bij ons weten eerst algemeen in de Franse Tijd geheven.
Deze soort belasting, die oorzaak was van « blinde vensters >> in
nieuwgebouwde huizen, is thans, zeker op het platteland, geheel
verdwenen
De gebouwen zijn aan de eigenaars. De pachter zal onvergeld
mondkost geven aan de werklieden die de gebouwen komen herstellen,
hij moet de vereiste materialen voor de vermaking op eigen kosten
aanbrengen en zelf het nodige zand steken. Speciaal wordt hem het
onderhoud aanbevolen van « glazevensters, alle de strooy en pannedaeken der hofstede, de peerdecribben, baillien, rosteelen, pompe,
koeyslieten en swinnebacken » (1829). Later kwam daar bij « het
witten eens 's jaers der binne meuren van het buys, het onderhoud
van de glas en watervensters en het vaegen twee mael 's jaers van
alle de schouwen waer in vuer gemaekt word >> (1864).
De pachter had rond 1828 op eigen kosten blauwe pannen gelegd
op sommige daken. In de pachtbrief van 1829 neemt de eigenares
deel in de kosten voor de som van 229 gulden (in 1864 : 544,20 fr.).
Deze som moet de pachter bij zijn weggaan in de prijzijschatting
aftrekken en mag hij dus aan de volgende pachter niet aanrekenen.
Eens en voor goed uitgestoken in 1829, verschijnt deze som onverminderd in alle volgende pachtbrieven en wordt inderdaad in de
prijzijakte van 1882 in de berekening aangewend.
Bij het verlaten van het hof mag de pachter dit dak in voile
prijzij aanrekenen, min de aangehaalde aftrek, evenais de « pannen
op de scheure », waarvan niets moest afgetrokken worden.
Deze bepaling toont duidelijk aan dat de daken eigendom van
de pachter waren. Hij had ze immers in prijzij van zijn voorganger
overgenomen en liet ze bij zijn vertrek eveneens in prijzij aan zijn
opvolger. Dit was doenbaar zolang het vergankelijke en goedkopere
strodaken gold. Hier zien we een tussenregeling, omdat het een
pannendak is. Thans zijn de pannendaken over het algemeen geheel
aan de eigenaar en zelfs de strodaken zijn meestal uit de prijzijen
verdwenen.
De toegevoegde vruchtbaarheid in de grond, bekomen door het
bemesten, is aan de pachter. Over deze vruchtbaarheid in de bodem,
die van de pachter kwam, wordt bier natuurlijk niet gesproken.
Dit was de zaak van de pachter die ze, juist zoals we even zegden
van de daken, in eigendom had afgekocht van de vorige pachter
in de prijzijovereenkomst.
De natuurlijke vruchtbaarheid, eigen aan het land op zichzelf,
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was eigendom van de eigenaar. De pachtbrieven bevatten daarom
bepalingen die deze vruchtbaarheid moeten beschermen.
Vooreerst mag de pachter deze vruchtbaarheid niet ontnemen of
verminderen. Het laatste pachtjaar mag hij niet meer dan 3 bunder
(in 1864 3 ha) haver of boekweit zaaien, want deze vruchten zijn
zware en uitputtende vruchten. Hij mag niet voortverpachten en hij
zal zijn land steeds goed bemesten, bedelven en eerlijk onderhouden
« zoo en gelyk het eenen goeden landman betaemt te doen » (1864) .
Wanneer hij de grachten kuist zal hij zorg dragen « de aerde daer
uyt komende in het midden der stukken of elders daer waer het
meer noodig is te verbreeden >> (1864) , zodat de vruchtbaarheid uit
de weggeslibde grond ten dele kon weergewonnen worden.
Het laatste jaar van de pacht moet hij van zijn land « scheyden
met het scheiren van den oogst » en mag hij niet meer dan een vrucht
op elke partij winnen (1864) . Om de nieuwe pachter een goed
bedrijf mogelijk te maken, moet hij hem onderdak verlenen op de
hoeve, samen met zijn knechten, paarden en wagens, zodat hij
reeds de eerste bewerkingen op het land kan uitvoeren. Wat meer
is, de nieuwe pachter mag ook al zijn klaver zaaien in de vruchten
van de laatste oogst (1864).
Hierdoor weten we dat ook dit hof een hof was zonder lating
op de winnende landen, t.t.z. waar de vruchten op het land bij het
einde van de pachttijd niet op prijzij werden overgelaten, maar
door de nieuwe pachter zelf moesten gewonnen worden. Dit gebruik,
dat vroeger niet algemeen was, werd reeds te Bovekerke in 1829
toegepast. De landbouw was er dus blijkbaar vooruitstrevend. In
streken met Kerstdagpacht kon dit gebruik pas laat in zwang komen.
Een bamispacht leent zich trouwens hiertoe beter omdat de cyclus
der vruchtwinning meer volledig afgesloten is op 1 october dan
met Kerstmis, wanneer het winterkoren al weer gezaaid is en uitstaat.
Een partij sparren door de pachter aangelegd v6Or 1829, moet
in het of scheyden aan hem vergoed worden « in staende pryzie »
(1829). De staande prijzij was vroeger in het Brugse Vrije in gebruik
en bestond hierin dat de waarde van het groeiend hout werd geschat
op het tijdstip van de groei en niet als neerliggend gekapt brandhout.
De staande prijzij is zeer oud en eigen aan onze streek. (3)
De volgende pachtbrieven zeggen echter uitdrukkelijk dat de
pachter geen nieuwe sparren meer mag aanplanten. De overname
op prijzij van overtollige zaken, zoals een sparrenbeplanting, mocht
immers de nieuwe pachter niet te zwaar vallen.
Daarentegen zouden de gebouwen die met toestemming van de
eigenaar door de pachter op het erf waren opgetrokken, maar geschat
worden half staande half liggende waarde. In 1864 wordt vermeld
(3) P. Lindemans, Geschiedenis v. d. Landbouw in Belgie (1952),
I, 211.
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dat de pachter drie eigen gebouwen op de hoeve bezit : de mikke
agter de scheur, het gebouw in steen en plak met pannen gedekt
die dient voor remise en wagenkot en staet tusschen het koeystal
en de scheur, en het hout-kot in bout en met pannen gedekt, die
staet by het buys
De schaapstal, eveneens door de pachter gebouwd, mag in de
eerstvolgende prijzijovereenkomst niet hoger geschat warden dan
zeker opgegeven bedrag, zelfs al is ze meer waard ! Weeral om de
aankomende pachter niet te veel te doen overnemen.
De laatste twee contracten beknotten nog verder en zeggen eens
en voor goed dat de gebouwen in de toekomst door de pachter zelf
gebouwd, moeten afgebroken worden en verdwijnen indien zijn
opvolger ze niet wil overnemen.
Het was de pachter toegestaan een kudde van ongeveer 80 schapen
te houden (1864) . Ook deze bepaling had een verband met de
vruchtbaarheid en de uitbatingswijze van de hoeve, zodat de eigenaar
er bewust wilde over beschikken. In 1829 werd op deze hofstede
nog geen schapenkudde gehouden.
Er wordt geen woord gesproken of de pachter buitenpacht mag
aanvaarden of niet. Uit andere bronnen weten wij dat er buitenpacht was en dat er daarenboven nog enkele percelen, eigendom van
de pachter, door hem werden bedreven, zodat de mest van de hoeve
ook gebezigd werd buiten de hoeve. Rond 1829 baatte de pachter,
samen met andere familieleden, nog een steenbakkerij uit te Werken,
op land dat zijn eigendom was. Later namen verschillende familieleden, benevens de hoeve te Bovekerke, nog een andere hoeve in
bedrijf, gelegen te Langemark, met een oppervlakte van 52 ha.
Een ruim stuk der pachtbrieven bespreekt het houwrecht, dat van
over ouds steeds nauwkeurig uitgestippeld was.
Zoals heel Vlaanderen door was de taillie, de kapping in de
kanthagen, eigendom van de pachter. Hij had ze immers bij zijn
opkomen van zijn voorganger in prijzijschatting afgekocht en zou
ze bij zijn vertrek ook in prijzij aan zijn opvolger laten.
Wanneer het houtgewas gekapt werd, moest de pachter dit
3 maand (1829) of veertien dagen voordien (1864) aan zijn
eigenaar laten weten zodat deze kon laeten teekenen de uytloopelingen, zaeylingen en jonge tronken dewelke zullen moeten blyven
staen, ten profite van de proprietarige, verwassen met al het voorder
boomgewas » (1829). De pachter moest dulden dat de eigenaar
voor eigen rekening bomen plantte, snoekte en velde op de hofstede
en hij was hieromtrent nog gehouden tot twee speciale verplichtingen :
de plantsoenen en nieuwe scheuten zelf bij te halen van waar de
eigenaar ze wilde laten komen en ieder jaar « dertig schoone roode
wulgepotstaeken » te leveren (1829).
De voorbehouden rechten op het hout werden, en warden nog,
door de boeren met een kwaad oog bezien, en met recLen. Bomen
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onttrekken vruchtbaarheid aan de grond en staan soms hinderlijk
in de weg. Het is dus begrijpelijk dat er nogal veel bepalingen
en detailleringen dit houtrecht van de eigenaar moesten beschermen,
en dat er in de volgende brieven steeds nieuwe punten bijkwamen.
Zo nemen de laatste twee pachtbrievn bijna alles over, en voegen
er nog nieuwe stipulaties aan toe. De pachter moet de bomen van
zijn eigenaar beschutten tegen beschadiging der dieren, zoniet vergoedt hij de dubbele waarde der vernielde bomen (1864). Het
houwrecht wordt beperkt tot eenmaal om de acht jaar en zelfs het
tailliehout mag hij niet vrijelijk meer uitdoen of opnieuw planten
(1864). Het heeft er de schijn van dat het houtrecht der eigenaars
in de 19e eeuw merkelijk groter was dan vroeger. In bepaalde middens
van juristen en agronomen zouden er trouwens later stemmen opgaan
tegen dit willekeurig recht, dat niets meer te zien had met een
normale uitbating met gewone wederzijdse rechten en plichten. (4)
De laatste twee brieven bepalen eveneens het jachtrecht. Het
was aan de eigenaar en zijn familie (1864) of aan de eigenaar en
zijn vrienden (1874). Het betrof Kier weeral een recht, waar nu
nog op gesproken wordt, en dat zo gaarne door grote eigenaars
wordt beoefend. Het is wel typisch dat de oudste brief van 1829
van geen jachtrecht gewaagt.
De tweede, en dus ook de laatste pachtbrief, bevatten verder nog
verschillende bepalingen die genomen zijn uit de inmiddels in gebruik
gekomen Belgische wetgeving, zowel uit het landelijk wetboek als
uit het burgerlijk wetboek. Daarentegen vallen enkele oudere bepalingen, restanten van in onbruik geraakte toestanden, eenvoudig
weg.

Bijgevoegde bepalingen zijn o.m. de mogelijkheid de pachtsom
zonder vonnis, maar bij eenvoudig deurwaardersbevel, te eisen, alsook
een paar bepalingen nopens het verlenen van doorgang, de duur
van eventueel uit te voeren herstellingen zonder pachtafslag te
bekomen en andere meer. De opsteller uit 1864 heeft zich blijkbaar
laten leiden door de geldende wetten van het ogenblik. Men kan
zich afvragen in hoeverre de bij de boeren gevolgde gewoonterechtelijke regels hierin mede-evolueerden.
Enkele oudere bepalingen vallen weg omdat ze blijkbaar geen zin
meer hadden, zoals bijv. de levering van potstaken.
Zodat de tweede pachtbrief de omvangrijkste geworden is en
termen en wendingen gebruikt die aan de of ficiele, plechtige schrijftaal
uit rechterlijke middens ontleend zijn, met woordomhaal, dubbele
herhalingen en zo meer.
In 1882, bij de aanvang der grote landbouwcrisis, vertrok mijn
(4) E. Van Dievoet, Wat eigenaar en pachter van ons pachtrecht
behooren te weten (Leuven, 1929), p. 31-33 ; F. De Keyser, De landbouwpachtkwestie en de landbouwpachtbrieven (Kortrijk, ca. 1900),
p. 13.
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grootvader van deze hoeve. Ook de prijzijakte is nog bewaard.
De twee bijgeroepen deskundigen, die de overeenkomst opstelden,
waren notaris Toortelboom van Ichtegem en stadssecretaris Cornille
van Torhout.
Kort samengevat werden door de aankomende pachter, Pieter
Oosterlynck, volgende sommen betaald in prijzij (te Torhout op
4 januari 1882) : voor de
navetten
taillie
vette
hagen

711,62 fr.
168,10 fr.
718,52 fr.
771,81 fr.

schaapstal
strodaken
baillien
pannen en vensters

353,88 fr.
382,10 fr.
59,— fr.
252,14 fr.

Zoals de pachtbrief van 1829 en de volgende het vroegen, werden
de nodige aftrekken gedaan en de vereiste voorbehouden gemaakt.
In totaal ontving de aftredende pachter nog 3.216,87 fr. (5)
Alles werd tot in de puntjes nagegaan en de nauwkeurigste
berekeningen werden uitgevoerd. Zo werd er genoteerd dat men
niet zeker was aan wie de houten latten en het koolzaadstro van
het dak op de schaapstal behoorden, alsook aan wie de pannen
op het ovenkotje waren. Blijkbaar had men niet meer de prijzijovereenkomst gevonden (als er wel ene geweest was !) toen mijn
achterovergrootvader, even na 1800, op de hoeve kwam.
Bij dit alles valt het duidelijk op dat de rechten en de plichten
van eigenaar en pachter, van aankomende en weggaande pachter,
stipt en klaar werden vastgelegd. De eigen gebruiken der streek
golden wellicht nog onverminderd als vroeger, omdat de landbouw
slechts zeer traag naar het nieuwe evolueerde. Geleidelijk, en aanvankelijk wellicht meer uitwendig dan inwendig, kwamen de typische
bepalingen uit ons burgerlijk recht in voege.
Het Belgisch burgerlijk recht uit de vorige eeuw legde meer de
nadruk op de rechten dan op de plichten van de eigenaar, soms
wel ten nadele van de landbouw zelf. In grote trekken was het
echter voordelig voor beide partijen, omdat het meet- vooruitstrevend
was dan de oude gewoonten, die meer en meer zin en betekenis
verloren in deze geleidelijke evolutie naar het nieuwe.
Ten slotte tonen deze drie pachtbrieven genoegzaam aan dat er
bier te onzent een verzorgde landbouw bestond met onderlegde
landbouwers, die soms vele generaties hetzelfde goed begingen en
bezorgden tot profijt van henzelf en van de eigenaars. Deze mochten
er met een gerust hart op betrouwen dat hun goed mettertijd aan
waarde won en een veilige belegging bleef, tot op onze dagen toe.
L. VAN ACKER
(5) F. De Keyser, Het pachtersrecht en de prijzijen in Vlaanderen
(Kortrijk, ca. 1908), 68 blz. - Dit werkje, dat veel te weinig bekend
is, beschrijft uitvoerig de regels die bij een prijzij golden. De toestanden en berekeningen tellen vooral voor de streek van Kortrijk.

— 110 —
DE GRAFZERK VAN WOUTER VAN DER GRACHT
IN DE ST.-MA kRTENSKERK TE KORTRIJK

Bij de veranderingen die in 1958 aan het koor van de St.-Maartenskerk te Kortrijk aangebracht werden ontdekte men, een paar
decimeter onder de vloer, de grote grafzerk van de voormalige
burgemeester van Kortrijk, ridder Wouter van der Gracht, heer
van Maelstede. Wellicht werd die zerk, die vroeger wel bekend
was (1), bij de herstellingswerken na de grote brand van 1862,
door de nieuwe vloer overdekt ( 2). Het was de tijd van de opkomende neo-gotiek en in de ogen van de ijveraars voor de nieuwe
« christelijke >> stijl, had dit stuk in renaissancestijl geen waarde.
Bij de ontdekking nu kon men vaststellen, dat het nog steeds lag
« in den hooghen choor recht over thelige sacrament >> ( 3 ), dus
rechtover het bekende torentabernakel. De zerksteen was enkel wat
verschoven en lag niet meer waterpas. Het is een zwaar stuk, gekapt
in blauw Doorniks steen. De afmetingen zijn : 240 cm lang, 130 cm
breed en 18 cm dik. In bas-relief worden de heer Van der Gracht
en zijn gemalin naast elkaar liggend afgebeeld. Beiden dragen de
kleding van hun tijd (begin 17e eeuw), zij het kostbare kleed
van een edelvrouw, hij dat van een geharnaste ridder, met helm,
handschoenen en zwaard. Tussen beiden bovenaan prijkt het wapenschild van de Van der Grachts, onderaan het ruitvormig schild van
de gemalin Van der Gracht - van Vlierden. De kwartieren van
Wouter zijn : GRACHT, HALEWIN, GHISTELLE en NOIRCARME
deze van zijn gemalin zijn : VLIERDEN, VANDERTHOMMEN, HOREKENS en OFHVYS. Onderaan de zerk leest men in mooie kapitalen
het volgende opschrift. De verkortingen worden in kursief opgelost.
(I)CHY ( 4 ) GISENT HAVLT NOBLES ET PUISSANS SEIGNEVRS
ET DAMES MESIRE GAVLTIER VANDERGRACHT CHEVALIER
SEIGNEVR DE MALSTEDE GENTILHOME DE LE CHAMBRE
DE LARCHIDUC MATHIAS ETCETERA TRESPASSE EN LAN 1593
ET MADAME ISABEAV DE VLIERDEN DAME DE MALSTEDE ET
HEREDITAIRE DVDIT VLIERDEN SA COMPAGNE TREPASE
[ENLAN
(1) Zie de stamboom van het geslacht Van der Gracht, in Annuaire de la noblesse de Belgique, jrg. XXXI, 1877.
(2) Voor de geschiedenis van de Sint-Maartenskerk, zie vooralsnog
het gewis verouderde, doch nog degelijk werk van T. Sevens,
St.-Martenskerk te Kortrijk, van den vroegsten tijd tot heden,
Kortrijk, 1896. De brand teisterde vooral de achterkerk, met het
koor, waar de zerksteen van Wouter van der Gracht lag. Over de
brand en de herstelling van de kerk, zie aldaar blz. 73-75. Over
onze zerk wordt in die studie niet gerept.
(3) Deze tekst vinden we in de kerkrekening over 1592-1595,
fo 17 vo . Daar wordt genoteerd wat de kerkfabriek ontving van de
weduwe Van der Gracht, voor de begrafenis van hear gemaal.
Deze kerkrekening bevindt zich op het Stadsarchief te Kortrijk
en werd ons welwillend medegedeeld door de hr. J. M. Berteele,
waarvoor we hem onze dank betuigen.
(4) De I van Ichy is afgesleten.
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1615 AVSY MESIRE WALTERUS VANDERGRACHT CHEVALIER
SEIGNEVR DVD/T MALSTEDE VLIERDEN ETCETERA CHEF DES
ET NOBLE DAME ANNE VANDERGRACHT LEVRS [ARMES
ENFANS TOVT DEVX A MARRIER PRESPASSE
EN LAN 1623 PRIE LE TOVT PVISSANT
LES BIEN HEVREVX DE SA GLOIRE CIELESTE

Gedurende de 15e en 16e eeuw heeft menig lid van de familie
Van der Gracht een vooraanstaand ambt bekleed in het stedelijk
bestuur van Kortrijk. Een Jan van der Gracht was schepen in
1473-1474 en in 1478-1479. Een Wouter was het bij de aanvang
van de 16e eeuw. Van 1544 tot 1554 is een andere Jan van der
Gracht meermaals schepen. Dit gelds ook voor de periode 1551 tot
1576, voor een Denis van der Gracht. Wouter van der Gracht,
beer van Schiervelde, was schepen in 1560-1561. Meermalen van
1549 tot 1565 was Pieter van der Gracht burgemeester van de stad.
Ten slotte zou onze Wouter van der Gracht, ridder van Maelstede,
dit ambt bekleden van 24 mei 1588 tot 26 mei 1590 ( 5). Zoals de
zerk het mededeelt stierf hij in 1593. Overleden begin mei, werd
hij op 7 mei in de St.Maartenskerk begraven in het hoogkoor rechtover de tabernakeltoren. Zijn weduwe << mevrouwe de douaguere >>
betaalde voor de dienst en voor het graf << tsamen in prouffyte vande
kercke >> 49 pond en 4 schellingen (6).
Het geslacht der Van der Grachts heeft in de geschiedenis van
het graafschap Vlaanderen steeds een voorname plaats ingenomen.
Menig lid werd een hoog ambt toevertrouwd, zo ook de voorouders
van onze Kortrijkse burgemeester.
Zijn overgrootvader, Wouter, ridder, beer van Ter Gracht, Moorsele, Volander en Wevelgem, werd hoogbaljuw van Vlaanderen.
Hij overleed op 25 december 1505. Hij was gehuwd met Isabelle
van Heule, die stierf op 11 mei 1522. Beiden werden begraven te
Moorsele.
Hun oudste zoon Dirk of Thierry overleed in 1505, voor zijn
varier. Hij was grootbaljuw van Brugge en het Brugse Vrije. Zijn
echtgenote, Isabelle van Gistel, vrouwe van Axel en Maelstede, was
de dochter van Geerard, beer van Axel en van Elisabeth de Wilde,
vrouwe van Maelstede. De zoon van Dirk, ridder Frans, was Neer
van Maelstede en werd kapitein van Kortrijk en burgemeester van
het Brugse Vrije , dit laatste in 1531. Hij stierf in 1533. Zijn
echtgenote, Anna van Halewijn, was de dochter van Joris, beer
van Rollegem, Kamen, enz. en van Antoinette van Sinte-Aldegonde,
gezeid van Noircarme. Beiden werden begraven te Moorsele.
(5) Deze bijzonderheden ontlenen wij aan de Liste Chronologique
des membres de l'ancien magistrat de Courtrai, verschenen in
Ch. Mussely, Inventaire des archives de la ville de Courtrai,
Kortrijk, 1854, t. I, blz. 25-73. Na Wouter zouden er geen andere
Van der Grachts nog een ambt bekleden in de Kortrijkse magistratuur van het oud regiem.
(6) Uit de hierboven aangehaalde kerkrekening van de St.-Maartenskerk.
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Ze hadden enkel een noon, namelijk onze Wouter, de burgemeester
van Kortrijk (7).
Zoals zijn vader, was Wouter heer van Maelstede. Over die heerlijkheid weiden we verder uit, waar de wapenschilden van de grafzerk
ontleed worden. De voornaamste eretitel van Wouter, luidens het
grafschrift, is : Gentilhome de la Chambre de Larchiduc Mathias ».
Het gaat hier om de bekende landvoogd van de Nederlanden,
aartshertog Matthias van Oostenrijk, die van einde 1577 tot einde
1581 gouverneur-generaal was van onze gewesten. Toen Kortrijk
onder de calvinistische magistraat stond (1578-1580) en in de
plaats van de aangehouden hoogbaljuw van Kortrijk, Francois de
Schouteete, beer van Erpe, Laarne, enz., een nieuwe diende benoemd
te worden door aartshertog Matthias, werden door de toenmalige
bestuursorganen van de stad drie kandidaten voorgesteld. Onder
hen was Wouter van der Gracht. In feite werd Antoine de Lalaing
voorlopig benoemd ( 8). Dat Wouter niet calvinistisch gezind was,
blijkt uit het feit dat hij na de reductie van de stad in 1588 tot
burgemeester weed benoemd.
Wouter huwde Isabeau, vrouwe van Vlierden en van Maelstede.
Ze stierf in 1615. Vlierden was een heerlijkheid gelegen in de
Noordbrabantse gemeente Deurne. Isabeau was de dochter van
Baltha.sar, beer van Vlierden, en van Ida van der Tommen. Haar
grootmoeders behoorden respectievelijk tot de adellijke geslachten
Horekens en Ofhuys, beide wellicht uit Noord-Brabant.
Uit het huwelijk Van der Gracht-van Vlierden, werden vier
kinderen geboren. De twee oudste worden op de grafzerk vermeld,
namelijk Wouter en Anna. Beiden stierven op huwbare leeftijd
(<< tout deux a marrier ») in 1623. Als oudste van het gezin erfde
Wouter de heerlijkheden van zijn ouders en ook het wapenschild
(<< chef des armes »). Hij was dus ridder, beer van Maelstede, van
Vlierden, enz. hij droeg ook de eretitel van schildknaap (ecuyer)
van aartshertog Albert. Hij was aanwezig op de begrafenis van deze
betreurde vorst van de Nederlanden, op 11 mei 1622. Wellicht op
jeugdige leeftijd stierf hij in 1623, hetzelfde jaar als zijn zuster Anna.
Nog twee meisjes werden uit het huwelijk van Wouter sr.
geboren, namelijk Maria-Isabelle en Francoise-Albertine. De eerste,
die na de dood van haar broeder de titels overnam van Maelstede
en Vlierden, huwde op 6 september met Robert d'Esclaibes, ridder,
beer van Inchy, Clairmont, Peruwelz en Kooigem. De tweede huwde
met Ferdinand Basta, graaf van Hu1st en van het H. Roomse Rijk,
(7) De kursief gedrukte namen komen, in de rand van de zerk ,
boven de wapenschilden voor. Dit geldt ook voor de plaatsnamen
bij de stamboom Van Vlierden.
(8) Die bijzonderheden uit de periode van het calvinistisch
regiem te Kortrijk danken we aan : B. De Walsche, Kortrijk onder
de Calvinistische magistraat, 1578-1580. Lic. - verhand. Leuven,
1956, verhandeling die we mochten doornemen, waarvoor we de
auteur van harte dankzeggen.
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graaf van Moeskroen, heer van Zulte, Nazaret, Heule, Aalbeke,
Oosthove en Gullegem. Ze stierf te Kortrijk in 1650 (9).
De wapenschilden van de grafzerk wijzen op de adel van de beide
partijen : beide kunnen wijzen op hun adellijke afkomst door vier
edele kwartierstaten. Onder de namen van de geslachten prijkt
telkens hun wapenschild.
Dit van de Van der Gracht's : In zilver een rode keper vergezeld
van drie zwarte merletten.
Halewijn : In zilver drie zwarte leeuwen, met goud gekroond,
rood genageld en getongd.
Gistel : Dit schild is op de zerk gans uitgesleten. Het schild was :
In rood keper van hermelijn.
Noircarmes : Dit schild is niet zeer duidelijk en beantwoordt niet
helemaal aan het bekende schild van Noircarmes, noch aan dat van
Sinte-Aldegonde. Het wapenschild schijnt dat van Noircarmes te
zijn, namelijk : in goud een zwarte schuinbalk, beladen met drie
(bier zes) zilveren schelpen. Noircarmes is het voormalige Vlaamse
Noordkelme, een heerlijkheid in de gemeente Zudausques, in Artesie.
De wapenschilden van Vrouwe van Vlierden zijn de volgende :
Vlierden : In zilver drie zwarte molenijzers.
Vanderthommen : Gevierendeeld : 1 en 4, in ? drie graftomben ;
2 en 3, in goud een rode uitkomende leeuw, blauw genageld en
getongd. Enkel het tweede deel van dit wapenschild wordt vermeld
bij Rietstap. Let op de allusie van de graftomben op de naam !
Horekens : In rood twee zilveren lelies, 1 links hoofd en 1 aan
de voet ; zwart vrijkwartier beladen met zilveren posthoorn.
Of hugs : In rood drie gouden gekanteelde huisgevels.
Ten slotte wijzen we erop, dat de heerlijkheid Maelstede wellicht
niet de op Kuurne gelegen heerlijkheid is, maar wel de heerlijkheid,
die te Huist lag, dicht bij de stad, in de huidige polder van
Clinge ( 10). Dit Leiden we of van het feit, dat Elisabeth de Wilde,
vrouwe van Maelstede, gehuwd was met Geeraard van Gistel, die
heer was van Axel, insgelijks gelegen in Zeeuws-Vlaanderen.
Deze mooie grafzerk, die herinnert aan een zeer beroerd tijdstip
van Kortrijks geschiedenis en aan een van onze grote Vlaamse
edele geslachten, en die daarbij een echt kunststuk is uit de
Renaissancetijd, zal in de Sint-Maartenskerk bewaard blijven, op
een nog te bepalen plaats. Zonder twijfel zal ervoor worden gezorgd,
dat die zerksteen goed zichtbaar is en goed bewaard blijft. Een
sieraad voor de oude Sint-Maartenskerk.
J. DE CUYPER
(9) Annuaire de la noblesse de Belgique, t.a.p.
(10) J. Adriaanse, De Poort van Huist vOdor de Vijftiende Eeuw.
Hulst, 1927, biz. 127. De heren van Maelstede waren in de middeleeuwen voogd van de stad Hulst in Zeeuws-Vlaanderen.
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HONDEKEERNS
Hondekeerns, of door honden voortbewogen tuigen om
melk te karnen (hondenkarn), heeft men tot na de eerste
wereldoorlog zowat overal gekend. Sommigen menen dat zij
vooral in de vlaamse zandstreek in zwang waren. In elk
geval waren zij in het Bulskampveld en omgeving zeer talrijk.
De hondekeern werkte volgens het sisteem van de watermolen, met dat verschil dat de « scheppers » die stromend
water opvangen vervangen waren door een platte bodem in
latwerk waarop een hond liep. Datzelfde sisteem kende men
ook in de bekende oude Kraan op de Reie te Brugge, doch
in dat wiel liepen toen mensen.
De hondekeern was dus een groot wiel van circa 2,5 meter
doorsnede. De verlengde as ervan stak doorheen de gevel
van de boerenwoning en stond binnenshuis in betrekking
met een melkkarn. Een hond liep, zoals gezegd, in dat wiel.
Lopen was maar lopen, en toch kwam hij niet vooruit...
Intussen draaide het wiel en werkte de karn. Weglopen kon
de hond niet, want hij lag vast aan een afsluiting. Liep hij
te traag, dan werd hij « gehekeld >> door een bard met scherpe
nagels dat achter zijn corpus aangebracht was. Doch meestal
liep de hond gaarne in de karn omdat hem daarna een belofling wachtte : een pot frisse karnemelk.
Constructeur Charles Dhuyvetter van Doomkerke
Kort na zijn huwelijk had Charles Dhuyvetter zich als
wagenmaker en schrijnwerker te Doomkerke « In Sint-Jozef >>
nabij de Klaphulle gevestigd. Hij was niet groot van gestalte
doch kloek, en hij was schrander van geest. Werk kreeg
hij bij de vleet, wat hij verrichtte alle timmerwerk. Zelfs
meubelen zou hij vervaardigd hebben, doch in het bouwen
van wagens, karren, sjeezen en tilburies, ook hondekarren
en rolwagens, was hij velen de baas.
't Begon met een hondezaag
Zaagwerk was voor Dhuyvetter het lastigst doch, daar hij
een « uithaalder » was, verzon hij aanstonds iets om dat
werk te verlichten. Van mekanizatie was in zijn tijd op de
buiten nog geen sprake, maar toch wist hij zijn plan te trekken.
Waar hij de gedachte vandaan haalde weet men niet, doch
omstreeks 1896 bouwde hij voor eigen gebruik een « hondezaag >>. Die zaag werkte volgens hogerbeschreven sisteem,
echter niet om te karnen doch om een lintzaag te doen draaien.
Eerlijkheidshalve dient gezegd dat hij met een steenezeltje
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begon. Dat beestje was echter zo koppig, dat hekelen of slaan
niet baatte en dat het een fiasco werd. Daarom werd Dhuyvetter verplicht een grote trekhond in de plaats te zetten.
Dat spel sloeg mee en daaruit werd de hondekeern geboren.
In 1906 verhuisde Dhuyvetter met zijn jong gezin meer
noordwaarts te Doomkerke aan de Ruiseleedse heirweg, palend aan het Gentse Veld. Bij zijn eigen nieuwgebouwd huis
had hij een ruime werkwinkel en zelfs een smidse. Dhuyvetter
deed namelijk aan integratie >> zoals grote nijveraars doen
hij vervaardigde zelf ook de toebehoorten die hij vandoen

•

Constructeur Charles Dhuyvetter (1854-1933)
met zijn gezin te Doomkerke
had. Wagens en karren vragen veel ijzerbeslag, dus smeedde
hij het maar zelf. Zijn bedrijf nam uitbreiding en hij werkte
met een paar knechten.
Constructie op grote schaal
Volgens zijn zoon Cyriel, die thans te Culver City, Los
Angeles USA, woont, zou Charles Dhuyvetter omstreeks 1897
zijn eerste hondekeern gebouwd hebben. Sindsdien werden
er in de streek veel geplaatst. Ook in de streek van Sij sele
en naar de Hollandse grens toe had hij grote afzet.
De karnen van Dhuyvetter vielen zeer in de smaak omdat
zij op kogellagers of « bielen >> draaiden en dus lichter werkten. Assen en kussens hiervoor draaide Dhuyvetter ook zelf
met een machien dat hijzelf ineengestoken had en dat nog
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bestaat bij zijn schoonzoon te Doomkerke. Voor het draaiwerk werd hij aanvankelijk bijgestaan door specialist Wieten
Koffie, alias Picavet.
« Als kleine jongen heb ik dikwijls meegelopen >>, schrijft
Cyriel, « soms moesten wij er twee per dag placeren ; en
dan moest ikzelf in het wiel lopen om het een eerste keer
te doen draaien >>.
Ook hondepompen

Het bleef niet bij hondekeerns alleen. Ook « hondepompen »
werden vervaardigd. Deze werkten volgens hetzelfde sisteem,
doch dan om water te pompen uit de putten die bij bloemisterijen behoren. Zo werden er vele geleverd aan bloemisten te
Destelbergen boven Gent. Het transport geschiedde met de
wagen van voerman Wijckhuys, dwars doorheen de stad
Gent. Echter slechts voor een keer ; een tweede maal werd
het hun verboden : wat denk je, zo'n gevaarte !
Daarom werd beslist die pompen ter plaats te vervaardigen
bij Samuel Vandewiele in « 't Gemeentehuis >> te Destelbergen.
De assen werden nochtans voort te Doomkerke gedraaid.
Ondergang van de hondekeern

De oorlog 1914 en de bezetting kwam en daarmee was
't voor de boeren gedaan met thuis te karnen : te Doomkerke
ging alle melk naar de melkerij. Onmiddellijk daarna kwamen
afromers als die van Melotte en Persoons in zwang — er
was meer welstand gekomen — en zo werd de hondekeern
overal verwezen.
De laatste draaide nog te Doomkerke tot omstreeks 1923
bij Petrus Geirnaert die hem het jaar voordien van Alidor
Devreese overgenomen had.
Adh. D.

WAFERYSER
Inventarissen van de sombere verbeurdverklaringen na de slag
bij Westrozebeke (1382) bewaarden ons het oudste geschreven getuigenis van het woord waferyser (wafelyser).

Tot de inboedel van een gevallen wever uit Gistel behoorde een
« waefferyser ». De baljuw van Kortrijk achtte, bij de schatting van
het keukengerief van Gillis d'Oude van Wervik, het « waferyser »
van deze man, die te Rozebeke gesneuveld was, een uitdrukkelijke
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vermelding waard. Deze Gillis was een landbouwer uit de middenstand : hij bezat 6 bunders land, 3 koeien, 37 schapen (1).
Het wafelijzer schijnt in 1382 nog niet algemeen tot het keukengerief van landbouwer en ambachtsman te behoren.
Een eeuw later, in 1483, vinden we een « wafelysere » opgetekend
in de inventaris van het sterfhuis van de Kortrijkse kanunnik
Stephanus de Mota (kerkarchief 0.-L-Vrouw).
De wafelijzers van 1382 waren waarschijnlijk reeds van het type
« vlaams wafelijzer » dat op Bruegels Vastentornooi (1550) door
een oude vrouw op een komfoor wordt gehouden : het rechthoekige
en diepe koekijzer, bestemd om dikke gedesemde wafels te bakken
die « vers uit het ijzer » en zo heet mogelijk gegeten werden. En
worden, tot op onze dagen (2).
Hoewel fra. gaufre uit germ. wafer-wafel (= honingraat) stamt,
toch komen vindplaatsen met gaufrier, wauffrier, fer a gaufres,
fer pour faire gauffres in franse bronnen voor die ouder zijn dan
onze dietse « waferysers » van 1382.
De inventaris van Raoul de Clermont uit 1302 vermeldt « 2 paires
de fers a gaufres » ; een uitgavepost van 1322 betreft « 2 paires de
fer pour faire oblies et galete ». Een inventaris uit 1335, opgemaakt
in het koninklijk kasteel van Quatremares, noteert « 2 fers l'un a
gauffres, l'autre a nieulles >>. In het sterfhuis van een kasteelheer
(sgr. de Nastes) beyond zich in 1337 « uns fiers de wauffres prisies
3 s ».

In sommige franse teksten schijnt gaufre de dunne ronde wafel
en galete de dikke rechthoekige wafel te zijn. Toch is het niet
uitgesloten dat gaufrier, wauffrier in de volgende teksten, die ook
territoriaal dichter bij ons liggen, een « vlaams wafelijzer >> aanduidt.
Het schepenregister van Doornik vermeldt in 1377 (9 oct.)
« un fer de waffier >>. En latere bronnen noemen « ung wauffrier »
te Doornik in 1505, « ung waufflier » te Valencijn in 1507 (s).
Het « dunne » wafelijzer is in de loop van de 15e eeuw — en
reeds vroeger misschien. — een kunstwerk geworden. Een museumstuk heden ten dage. De oudste bewaarde wafelijzers zijn niet
ouder dan de 15e eeuw. En de 15e-eeuwse ijzers zijn steeds van
het ronde type. Het dikke « vlaams wafelijzer » (gaufrier a la flamande) was uiteraard minder voor artistieke vormgeving geschikt.
A. V.

(1) Froissart (ed. N. de Pauw) II (Baljuwrekeningen.) 323. Vgl.
MNW. 9, 1592. - De tekst betr. Gistel : in Hand. Soc. d'Emulation 95
(1958) 133 (= J. De Smet).
(2) Een goed gedocumenteerd overzicht biedt het mooi gelllustreerde werk van : E. Thiele, Waffeleisen and Waffelgebdcke in
Mitteleuropa, Keulen, 1959.
(3)
De aangehaalde franse teksten komen voor bij Gay, Glossaire I 699-700 ; Havard, Dict. Ameublement II 769-770, 1083.
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SUPERLATIEVE ZEGSWIJZEN MET << DAT >>

De (yolks )taal beschikt over veel middelen om de mens
« sterke >> dingen to laten zeggen. De zaak ligt natuurlijk
andersom : de mens bezigt zijn taal naar de eis van zijn
« sterke » gedachten. Het uiterste geval ligt wel in de hyperbool of overdrijving : « een zee van tranen » of het nieuwere
« we hebben een zee van tijd >>. Door de volksmond wordt
een verschrikkelijke domoor « een gediplomeerde dommerik >>
genoemd of beschreven als « een stommen achterwaartsover
op zijnen buik ». Dit is niet alleen een krachtpatserij met de
taal, maar objectief een lichamelijke acrobatie vanjewelste
die van psychologische durf getuigt bij de uitvinder van
de zegswijze. Tegelijk is zulke wending als beeldende voorstelling (ofschoon gewaagd) ongetwijfeld een geslaagd toneelstukje of circusnummer.
We hadden graag de aandacht gevestigd op gelijkaardige
aspecten van hyperbolen uit de volkstaal bij een bepaald
soort van superlatieven, die in zich toch allemaal behoren
tot de groep der hyperbolen.
Nogmaals zijn inzake superlatieven de middelen ter uitdrukking talrijk. Ze zijn op zichzelf een verhandeling waard.
Ik bepaal me tot de superlatieve zegswijzen met het voegwoord « dat ».
De klassieke modellen van b.v. « hard liegen », « zeer
leugenachtig » en « het leugenachtigst(e) » (met bijwoord of
achtervoegsel), drukken we evengoed uit met totaal andere
(syntactische) middelen. B.v. deur een, eiken planke liegen
(het syntactisch middel is de bijwoordelijke bepaling). Als
we nu vergelijken met de wendingen die de gedachte « veelvraterij >>, « schrokken » uitdrukken, vinden we b.v. het
typische eten buik-sta-bij (bijwoordelijke uitdrukking ) en
eten van 't vaderland weg ofwel eten tegen klippen en bergen
(in beide gevallen m.i. oorzakelijke voorwerpen).
Laat ik terugkeren naar en doorgaan met het geval
« liegen ». We hebben het algemeen gebruikelijke liegen dat
de molens draaien, waarin het voegwoord « dat >> voorkomt,
hetwelk een bijwoordelijke bijzin inleidt, hier van gevolg.
Elders is het dikwijls een bijwoordelijke bijzin van graad.
Zoals in het klassikale voorbeeld : het regent dat het giet
( in plattere volkstaal :het regent dat het zeekt). Het hyperbolisch gieten (vergelijk : 't reinde hemelsge geute) drukt
even sterk, misschien minder schilderachtig, de spreekwoordelijke lijdende voorwerpen uit van de zegswijzen : het regent
plipestelen (algemeen beschaafd) en de bekende mollejongen,
kattejongen en koeisteerten uit de volkstaal.

— 119 —
We laten alle andere vormgevingen terzijde en bundelen
en beschouwen de zegswijzen met dat >>. We kunnen ze
terecht noemen : superlatieve zegswijzen van graad of gevolg.
Doorgaans geeft de drastische voorstelling uit de yolksverbeelding aan de zegswijze een prachtige iplastische gestalte.
Psychologisch behelzen ze stuk voor stuk een sterke >>
gedachte, een overdrijving, derwijze dat ze, op het gebied
der stijlfiguren, bij de hyperbolen thuishoren.
Hun aantal, zo wil het mij voorkomen, is niet zo overtalrijk.
Ook is hun aantal veel geringer bij een adjectief (bijvoeglijk
naamwoord) dan bij een werkwoord. Ik geef ze in bedoelde
volgorde en daarna enige commentaar.
Bij adjectieven
Zo warm dat de kraaien gapen (op het dak).
Beschaamd dat zijn oren laaien.
Bij werkwoorden
Hij liegt dat hij stinkt
dat hij het zelve gelooft.
We wierden gereend dat we schreemden.
Hij groeit dat je 't ziet — dat zijn hemde wikkelt — dat zijn
oren wikkelen.
Vechten dat de kraaien (de duivels) achter de brokken komen.
Lelijk doen dat de mollen kraaien.
Leven houden dat horen en zien vergaat.
Iemand plagen dat den doom uit zijn ogen komt.
Slapen dat d'een oge d'andre niet en ziet.
Hij wierd geslegen dat zijn gat piepte — dat hij keeroogde.
Zwijgen dat je zweet.
Boeren dat 't gers deur jen klakke groeit (-= slecht boeren).
Drinken dat Ons Here zit te schremen bachten de tunne.
Lopen dat zijn tonge uithangt.
Werken dat 't zweet Tangs jen balg loopt.
Die vent k1apt dat zijn muile groeit.
Ze schoten dat 't schailwe gaf.
Vloeken dat 't k Menem
't Vriest dat 't kraakt — dat 't klettert (Oost-Vl.)
dat d' honden grijnzen — dat de duivels langs d' eken kruipen.
't Reint dat 't giet
dat 't zeekt.
Onnodig te wijzen op de moeilijkheid om telkens te bepalen
of we voor een bij w. bijzin een gevolg ofwel van graad staan.
Uiteraard geven al die superlatieve zegswijzen, als emfatische
uitdrukkingen, lucht aan een zeker graadsgevoel, aan een
zin voor nuance en hoeveelheid. Wie echter genoegzaam
verbeelding heeft en vrede kan nemen met de onmogelijkheden van het verbeeldingsspel, kan verkiezen bijna al die
zegswijzen bij de categorie der gevolgen onder te brengen.
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De gevolgen zijn meestal van fysische of van fysiologische
aard. Louter fysisch het kraken bij de vorst, het gieten van
de regen, het vergaan van horen en zien bij een enorm
lawaai. Fysiologisch het laaien van de oren bij leugenaars
(die er rood bij uitslaan, ofschoon men in Oost-Vlaanderen
van een blauwe [waarom ?] leugenaar spreekt) ; het ter hulp
roepen van de buik bij een stevig maal, het uitbarsten van
het zweet zowel bij 't zwijgen als bij 't lastig werken (allebei
even zwaar ) ; het uithangen van de tong bij 't harde hollen.
Opmerkenswaard zijn de verder doorgedreven gevolg-beschrijvingen. In de mensenwereld : het groeien dat het hemd ervan
wikkelt, het komische slapen dat het een oog het toezicht over
't ander oog verliest ; in de dierenwereld : de kraaien — die
wintervogels — die gapen als het warm is, of die instinctmatig, als er lijken liggen, de brokken komen oprapen na het
gevecht ; in de bovenzinnelijke wereld : Onze-Lieve-Heer zelf
die van verdriet om het onverbeterlijke dronkemansgedoe de
gelegenheid te baat neemt om eens flink uit te schreien, even
gemeend als bij de beschouwing van het ontrouwe Jerusalem.
We zitten meteen al in de fantastische overdrachten. Zoals
ook voorkomt bij die mollen die aan 't kraaien vallen en het
gers (hier bedoeld : het onkruid) dat door de pet van een
Boer (« van-mijn-kloefen ») begint te groeien.
Staan we voor magische krachten of gewoon sage-elementen,
als we spreken over molens die draaien bij leugentaal ?
Liegen en « boffen en blazen » zijn en taalkundig en psychisch
dicht familie ! En van blazen komt wind, zoals het geviel
met die kameraad van Scharmanteka die van zó ver, uit een
neusgat al, de molens deed draaien dat ze zoefden ! Is er
magie gemoeid met het inroepen van buikjes eigen vermogens
bij een slokpartij ?
Er zitten ook godsdienstige componenten in de verbeeldingswereld uit die zegswijzen. We wezen al op een wenende
0.-L.-Heer. Er zijn ook de duivels die achter de brokken
komen, samen met de kraaien (nog zo'n zwart beest ! )
wanneer misdadig werd gemoord en geslagen ; de stank
(geestelijke dan) van de leugentaal, die aan zichzelf gelooft
bovendien.
Ik wijs nog op de zelf-ironie uit de Westlandse « gereend
worden dat we schreemden >>. Alsmede op de vele varianten
die bestaan met verscheiden elementen uit bovengaande reeks.
Met vechten en lopen en lelijk doen en werken zijn de aangehaalde gevolg-zinnen deels omwisselbaar. Er bestaan zelfs
lopers (ofte passe-partouts) zoals dat horen en zien vergaat,
wat vrij wel overeenstemt met ndl. dat het een, aard heeft...
Voor aanvullende mededelingen houd ik mij aanbevolen.
Leuven.

K.

DE BUSSCHERE
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1900-1901

In Biekorf hiervoor blz. 88 wordt het strijdlied opgegeven dat
alhier gezongen werd zestig jaar geleden, tijdens de vrijheidsoorlog
van de Boeren van Transvaal : « Naar den Transvaal trekken wij
— Voor de Boeren vechten wij... >>.
In de Leiestreek luidde de strijdkreet :
Naar den Transvaal (3 maal) zullen wij gaan,
Om de Boeren (3 maal) bij te staan.
Er daagden vrijwilligers op en ook ambulanciers.
In zijn dagboek uit de oorlog van Transvaal zegt de Deinzenaar Gustaaf Dujardin, lid van de Belgische Ambulance, die in het
jaar 1899 al jaren in Transvaal verbleef als huis- en koetsschilder :
Op 2 februari (1900) elf uur 's avonds nam ik mijn bagagie en
wapens en met behulp van mijn kaffer David, ving ik de wandeling,
2 uren (van Koedocpoort ) naar Pretoria aan. 's Morgens vroeg was ik
al in 't bezit van mijn diploma als lid van het Transvaalse Rode Kruis
en enige ogenblikken later was ik aangesloten bij de Belgische Ambulancie die bestond uit :
dokter De Landtsherei directeur ; L. Van Neck, apotheker ; Jul. Sohie,
Hendrik Vermeulen, L. Vergauwen, Ch. Teunkens, E. van der Linden,
A. Vermeersch, A. Rotsaert, ambulanciers, en ik zelf als kok.
Dheer Victoor De Wagenaere, een landgenoot, secretaris van het
consulaat van Portugal en wijnhandelaar te Pretoria, bracht voor ieder
een fles wijn in het station van Pretoria om onzen Borst te stillen
onderweg. Wij reden over Elandsfontein en Heidelberg en Volksrust,
op de grens van Natal en Transvaal.

En verder vertelt Dujardin hoe dokter De Landtshere sneuvelde,
tot hij zelf op dinsdag 6 november bij een gevecht te Doornkraal
bij Bothaville gevangen werd genomen, verscheept, beschimpt en
bespot in de straten van Londen, om op 22 december 1900 in
Antwerpen te ontschepen.
Het was de tijd dat Karel Callebaut, banketbakker, Tolpoortstraat te Deinze, zijn dessertkoekjes liet aanbranden, toen hij in
« Het Laatste Nieuws » las dat Spioenkop gevallen was en in
zijn winkel jubelde samen met zijn vrouw ; de tijd toen wij ter
school een bidprentje meekregen met drie « Boerenkrijgers » in
foto, grootvader, vader en zoon met grote randhoed, patronengordel
om de lenden en geweer ter hand. Dezelfde tijd, toen in iedere
kruidenierszaak koffiedozen werden verkocht in kleurenbedrukt blik,
voorstellend de geliefde boerengeneraals Christiaan De Wet, Joubert,
Delarey, Louis Botha, Villebois de Mareuil, en president Steyn
en Paul Kruger.

Toen was het dat de herbergen te lande hun uithangborden
wisselden voor nieuwe : In Transvaal, In Pretoria, In Bloemfontein,
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In President Kruger, In Spioenkop en andere, bij elke gebeurtenis
van belang in Zuid-Afrika.
Plokhooy en Louw, en andere vertegenwoordigers reden door
het vlaamse land. Er waren volksvergaderingen te Gent in de
Handelsbeurs op de Kouter (bedrag van de omhaling 724 F, te
Deinze 172 F en centiemen).
Een jaar nadien trokken 21 ambachtslieden van Deinze Petegem
en Machelen naar Johannesburg en Pretoria onder leiding van
Dr. H. Liebaert, oom van gewezen minister Henri Liebaert.
Tot bewijs hoe moeilijk het is iets tastbaars te weet te komen
uit die heldentijd.
Ik vroeg nieuws aan het Rode Kruis te Brussel om de herkomst
van de leden van de Belgische Ambulance te leren kennen. Brussel
verwees mij naar Antwerpen, waar men mij meedeelde dat niets
meer in het archief te vinden is aldaar.
Om tot een geheel te komen over de geschiedenis van de oorlog
van Transvaal en de steun van de mensen in ons land, is er werk
op de plank voor een beperkte werkploeg. Ik bezit het Dagboek
van Gustaaf Dujardin. De documentatie van Dr. Liebaert werd
gestolen en verbrand in de oorlog van 1914-18. Wie wil er zich
met mij aan 't werk zetten ? elk voor zijn streek.
G. P. BAERT
SIJN LANDT ENDE STEDE VERCRIGEN

De ballingen die in 1497, bij gelegenheid van de blijde inkomst
van hertog Filips te Brugge, begenadigd werden (zie Biekorf
1960, 37) , hadden dan nog een formaliteit te vervullen : zij moesten
zich, binnen de gestelde termijn, aanbieden « int camerken van
Jan de Corte greffier >> op het schepenhuis om zich te laten « royeren
vander vierschare >>. Het hallegebod van maart 1497 noemt de ballingen degene die nu « by gracie huerlieder landt ende stede vercreghen hebben >>. (Stadsarchief. Hallegebod 1497, f. 275). A. v.
Geschiedenis van de Familie van OCKERHOUT en van OCKERHOUT de ter ZAELE (in het frans), Keersgieters te Brugge sedert
de XIVe eeuw, in hun huffs Het Lammeken en hun oliewindmolens
De Roompot en De Pspegaai ; uitgestorven tak geadeld in 1733 ; ander
tak overlevend ; door Emmanuel Coppieters de ter Zaele, Dr. Econ.,
Dr. Iuris, Master of Sc. Econ., met de medewerking van Jozef Ghyssaert
van de Burgerlijke Stand van Brugge ; inleiding van de H. Paul Meyers.
minister van Volksgezondheid en van het Gezin ; gevolgd door een
studie door Mevrouw E. Coppieters over gans de afstamming van de
huwelijken Jooris (1681), Vleys (1709), du Tomboy (1748), Stochove
(1761, waarvan de Schietere de Lophem, enz.), de Crombrugghe de
Looringhe (1805), Coppieters (1820), van Caloen (1879). Ongeveer
200 blz., met 10 reproducties van oude portretten, beperkte oplage,
genummerde exemplaren met publicatie van de lijst der intekenaars,
mits voorafgaande storting van 200 F op PCR 55.55.55 van E. Coppieters,
Loppem. Aanvullende genealogische inlichtingen steeds welkom.
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MENGELMAREN
ICE PORTRETTEN VAN JAN EN MARGARETA VAN EYCK

Op 22 november 1808 had Pieter van Lede het portret van
Margareta van Eyck geschonken aan de Academie te Brugge. Zie
daarover A. Janssens de Bisthoven, De Vlaamse Primitieven I,
Stedelijk Museum voor Schone Kunsten, ed. 1957, p. 56, 59.
Een losse aantekening uit 1812 van de Brugse patricier en
oudheidkundige Joseph van Huerne (huisarchief G. de P.) heeft
een paar bijzonderheden bewaard die een traditie van het Brugse
kunstenaarsmilieu in het begin van de jaren 1800 weergeven. Deze
traditie betreffende het portret van Jan van Eyck als pendant van
Margareta, schijnt hier heel onafhankelijk te staen van de versie
die door Descamps werd opgenomen in zijn Voyage pittoresque
van 1769. Volgens deze veelgelezen auteur, die ter plaats was geweest, was het pendant uit de ambachtskapel gestolen geworden ;
sedertdien was het portret van Margareta, bij de jaarlijkse tentoonstelling op het St.-Lukasfeest, met een keten en een slot vastgemaakt.
Eigenaardig is de interpretatie van de marmering van de rugzijde
van het paneel ; tegenwoordig draagt deze rugzijde geen enkel merle.
Als getuige van een plaatselijke traditie volgt hier de nota van
Joseph van Huerne. — A. v.
Portrait van Ian van Eijck en van sijn vrauw

De portraiten van dese 2. gedistingueert voor de konste, zijn
van den man, is int Kabinet van den Keijser tot Weenen, en was
toebehoorende aan t' ambagt der schilders te brugge, alsook dat
van sijn vrauwe, was nog in schilders Capelle, maer in den franschen
laetsten tijd, verkogt, en den konstschilder Coppijn was 'er van
den bezitter bij coope ; mr. petrus van Lede, die heeft dat weten of
te koopen en present gedaen aen d' academie.
Al de voorkant is sijn preuve van Beelde-maeker, en omkeerende
is die van kladschilder, dat bestond in een vlack te marbleeren,
alles na costume van dien tijdt.
Dat moest op een ijser draeijpinne staen op dat t' publijck de
genoegte saude hebben van het te konnen al twee kanten in aenschauw nemen, en met een Rijcker Caeder.
In veele oude schilderijen met of zonder luijcken ziet men al
achter gemarbleert, en weinige kennen, dat dit stuck de preuve was
am meester te passeeren in t' ambagt zoo van beeldemaecker als
marbreerder.
[Randnota.] Dit portrait van Jan van Eijck was in prins Caerels
venditie te Brussel [Karel van Lorreinen , en is gekogt, en nu te
Weenen, soo gesegt is.
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DERTIEN VOOR TWAALF

Vraagwinkel hiervoor blz. 96
In mijn knapenjaren — en thans nog hier en daar — werden
de eieren verkocht per 25 = 2 dozijnen, ofwel « een half vijf en
twintig » = 13.
Een oud gierig wijveke, dat alleen woonde, kwam bij mijn
Treze-moeie en vroeg naar : « Anne-Treze kunt ge mij niet helpen
aan de helft van een half vijf en twintig eieren » ?
Treze-moeie monkelde nen keer, want ze vatte de kneep, en
« Annetje, zei ze, hoeveel eieren is dat dan wel ? »
En Annetje zonder blikken of blozen : « Ewel, zeven, AnneTreze ».
Anne-Treze loeg nen keer om Annetjes voordelige berekening, en
gaf Naar zeven eieren voor « de helft van een half vijf en twintig ».
B. S.

Uit Werken.

In de jaren 1850 gaven de spinsters op Oudenaarde-markt een
klos garen op een dozijne toe om « goed hun gewicht te geven >>.
Deze 12/13 klossen waren ongeveer een pond garen.
G. L. P.

LANDSCHAPPEN EN MON UMENTEN GEKLASSEERD
Door een Kon. Besluit van 5 mei 1959 werden in West-Vlaanderen
volgende landschappen en monumenten geklasseerd : Assebroek,
beukendreef ; Knokke, gedeelte van de Graaf Jansdijk ; Middelkerke, Duineweg ; Stuivekenskerke, kompleks van de kapel van
O.-L.-V. van Victorie, puin van de kerktoren, gedenkstenen van
het 5 e Lansiers en van de Karabiniers-Cyclisten, paalsteen van de
T. C. B., omgeving van het oud kerkhof ; Poperinge, Skindless
Hotel (18e eeuw) ; Sint-Kruis, gotische hoofdtoren van het kasteel
van Male (nu St Trudoabdij). — D.
DE << ATTAQUE-OLIE >>

VAN DOKTER GHEKIERE

Pieter-Jozef Ghekiere, « chirurgien », werd geboren te Oekene

23 januari 1761 op de hofstede gelegen op Krasselambacht, thans
bewoond door Jules Vanoverberghe (sectie B 753 cadastr.).
Hij was een afstammeling van « Jake » Ghekiere van de heerlijkheid van « 't Hof t'Ouckene >>, heden nog geheten « Jakenshof ».
Hij was gehuwd met Balbina Catharina Ghyselen van Hooglede.
Dokter Ghekiere was in gans de streek vermaard om zijn geneesmiddel tegen de apoplexie. In de gemeenteregisters staat hij vermeld
als « medecin ». In 1776 was hij « gepensionneerd. chirurgijn >> van
de dis van Rumbeke. Tijdens de Franse overheersing verhuisde hij
naar Hooglede, geboortedorp van zijn echtgenote. Zijn zoon PieterJozef, geboren te Oekene 15-9-1786, is overleden als pastoor van
Kachtem in 1848 tengevolge van typhuskoorts.
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Toen dokter Ghekiere te Hooglede woonde, genoot hij er dezelfde
vermaardheid als geneesheer. Van heinde en ver, zelfs van de
omstreken van Kortrijk, kwam men om zijn vermaarde olie. Dokter
Ghekiere is te Hooglede overleden.
VOOr de oorlog 14-18 bestonden er nog reklame-briefjes, waarop
te lezen stond : << hoe men gebruyck moet maeken van den geneesmiddel tegen apoplexie (geraektheyd) Paralisie (lamheyd) en.
Lethargie (slaep-zucht) van de uitvinding van Sr. Ghekiere, chirurgien op den Dorp van Hooghlede bij Rousselaere, in Oostenrijks
Vlaenderen ».
Zelfs nog in 1914 schreef een Roeselaars blad : << Vraagt de
vermaarde attaque olie (elexir anti-apoplectique) uitgevonden door
Doctor Ghekiere... en later bereid door Doctor Andries van
Hooghlede, onfeilbaar middel tegen beroerten of attaquen. Iedereen
die aan bloedsopdrang gevoelig is moet dit krachtig geneesmiddel
in huis hebben ».
Is dit oud geneesmiddel nog ergens gekend in de streek ?
F. M. W.

VLAAMSE BOEKEN TE PARIJS

1810-1811
De parijse boekhandelaar Barrois, specialist in het buitenlandse
boek, die in 1811 fondscatalogi uitgaf van hollandse en vlaamse
boeken — waarover Biekorf hiervoor blz. 32 en 63 — had relaties
met onze streken.
Een zekere citoyen Barrois was een van de hoofdambtenaren of
bestuurders van het Leiedepartement te Brugge. Zijn naam heb ik
herhaalde malen ontmoet in het archief van de Franse Tijd (Rijksarchief Brugge).
Het kasteel Bulskampveld te Beernem was rond die jaren 1810
eigendom van Bulteau, een uitgeweken fransman, die een rijke en
vermaarde boekenverzameling bezat. Under de verdere bezitters
van dit kasteel, erfgenamen van Bulteau, komen na 1834 enkele
leden van een franse familie Barrois voor.
Een zekere Jean-Baptiste Barrois was dan kasteelheer. Hij zal
er zelf gewoond hebben, want hij liet bij het kasteel een hoge en
ronde boekentoren bouwen, daar ook hij een verwoed boekenliefhebber was. De toren is nu verdwenen, maar bestond nog in 1862.
Dat Barrois tot een parijse familie behoorde is waarschijnlijk.
Toen hij in 1838 het kasteel verkocht aan graaf de Meeus uit
Brussel, werd de akte verleden te Parijs. (Zie daarover A. Ryserhove,
Beernem, 1949, 98-99).
De interesse van de parijse boekhandelaar Barrois kan dus voorzeker teruggaan tot het verblijf van de familie in West-Vlaanderen,
en meer bepaald een zeker verband hebben gehad met de boekencollectie op het kasteel te Beernem.
L. VAN ACKER
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VRIJDAG : DOORLOPERSDAG

Toe ik iemand van Kortrijk vroeg of hij op 26 februari, een
vrijdag, naar Aalst zou verhuizen, zei hij mij : « Ah, neen, niet
op een vrijdag, dat is een doorlopersdag. De wagen zet aan den
donderdag en wij ook, maar de vrijdag komen wij toe, maar dat
'n is geen mishand. Het 'n is maar de vrijdag vertrekken dat niet
te prijzen 'n vak. Die de vrijdag verhuist 'n blijft niet. 't Is precies
gelijk de vrijdag een nieuw werk aanveerden ; dat 'n is geen werk
van duur. En daarbij, met alles is op te passen de vrijdag. Hebt
ge 't nog niet belet ? Slecht vrijdagweer is nog slechter zondagweer.
Vraagt dat maar aan de marktkramers op de vrijdagmarkt te Gent ».
Tot zo ver mijn zegsman.
G. P. B.
PAASPENNINGEN

Te Wevelgem bestaat nog het gebruik van het geven van een
« paaspenning ».
Als de biechteling zijn paasbiecht heeft gesproken, dan glijdt
hij door een opening in de voordeur van de biechtstoel, zijn paasjonste » ten voordele van de biechtvader.
Dat moet een zeer oud gebruik zijn. De biechtstoelen zijn er
zelfs naar gemaakt geweest ; er is een gleufje in de voordeur en
fangs de binnenkant hangt een busje waar het geld in yak.
Dat gebruik wordt hier met Pasen algemeen door ieder biechteling
gevolgd. Dat belet niet dat ook al een waardeloos muntstuk of een
versleten knoop in het bakje terechtkomt !
Zijn er nog parochien waar het geven van paaspenningen tot
heden heeft standgehouden ?
F. M.

HERVRAGEN

(Biekorf hiervoor blz. 64)

In dezelfde betekenis gehoord te Nieuwpoort : « De paster
prikt (= preekt) geen twee keers voor 't zelfste geld ! >>
Gebruikelijk in het Brugse Noorden :
'k Zijn noch paster, noch prikhere (= preekhere),
En 'k zeggen mijn woorden geen twee keren ! >>
A. VH.

Een antwoord op 't hervragen staat in Rond den Heerd II
(1867) 40, westvlaams doch niet nader gelocaliseerd :
'k En ben noch pater noch preekheere
'k En zegge mijn woorden geen twee keeren.
'k En ben noch pater noch rekollet
Ha' je beter opgelet !
C. B.
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HET WELOPGEVOEDE KIND

ten tijde van Maria-Theresia
Pater Ferdinandus Loys, prior van de Wilhelmieten te Peene,
legt in zijn berijmd leerboek Den Nieuwen Spiegel der Jongheyd
of Gulden A.B.C. — uitgegeven in 1766 en dikwijls met bisschoppelijke goedkeuring herdrukt — de nadruk op orde en netheid.
Het boekje was bestemd voor de mannelijke jeugd van de << kleyne
Catholyke Schoolen », de meisjes liggen buiten zijn gezichtskring.
Zijn raadgevingen spreekt hij dan ook heel onomwonden uit. Hier
volgen een paar voorbeelden. — E. N.
Kam men

Een kind dat moet alle dagen
Een kam in zyn beurze draegen
En zeer neerstig kammen uyt
Het kwaed-doende luyze-kruyd.
Voorders gy moet hier op letten,
Van uw hair g'heel net te zetten,
Dat men zomtyds niet gelooft
Dat gy hebt een stoppen hoofd.
Doet het jaerlyks drie vier tyden
In 't wassen der maene snyden.
'T is voor een kind een cieraed
Als zyn hair wel effen staet.
Pap

Naer dat gy hebt pap geeten
En gestelt uw buyksken rand,
Gy en moogt dan niet vergeten
Af te vaegen uwen mond ;
Dat gy niet komt uytgestreken
Met een Witten gryzen baerd,
En van ieder zyt bekeken
Voor een pap-eter vermaerd.

Vloyen

Zoo gy vloyen wilt of luyzen,
Die u byten, doen verhuyzen,
Weet het is een groot gebrek,
Nae te tasten in uw nek.
Vele min moet gy niet toonen
Die te vangen voor persoonen,
In 't aenzicht van ider-een,
Doet dat als gy zyt alleen.
Vysten

Van vysten of winden laeten
Moet g'u wagten buyten maeten,
Sluyt wel nauw uw agterdeur,
Want dien reek is al te zeur.
En al is 't dat veel persoonen
Dat het wezen mag betoonen,
Als Doctor of Medecyn,
Voor die vol van winden zyn
Of om ziekten te ontvlieden :
Het is raer dat 't mag geschieden.
'T is den ezel die men pryst,
Die veel winden laet en vyst.

BERIJMD RAADSEL UIT NAPOLEONS TIJD

Broeders, 'k ben een gebak, in my is speculatie,
Niemand my nooyt en eet, 't waer door helsche tentatie.
Ik diene tot cieraed, en veele my besien,
Zoo oud, en ook als jong, ja alle slach van lien.
Als my een kint komt zien, het komt met oopen handen,
Het wipt, het danst, het springt gelyk in ander landen.
Ilc weet, wy altemael zyn voor een goed gebak,
Waefels, een oppelin, een poding uit den zak,
Een pastey, pannekoek, men zoud die niet ontloopen,
Een turksche muts, een mok, men zoud dit ook al koopen,
Al wat maer is gebak, 'k meen dit staet al ons aen,
En met veel minder moeyt zult gy dees vrage raen.
Deze vraag werd aan de << gildebroeders van Rhetorika >> te
Nieuwpoort voorgesteld door Frans van Cuyck op 11 october 1812.
De oplossing was : << Gleizen ticheltjes, voorzien van teekeningen ».
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VRAAGWINKEL
Brood kneden met de voeten
De boeremenschen kneen de bakte meest altemael met de voeten ),
zegt Triene tegen Mevrouw in Den Baron Penninck van C. Duvillers
(Gent, 1851 ; p. 125) en ze geeft als eenvoudige reden om dat het
al te lastig zou vallen, wanneer men het met de handen moest doen ).
Zo was het in de jaren 1850. Spreekt de mondelinge overlevering nog
ergens van die manier van kneden ?
S. D.

Verzenderkensdag
't Verzenden op 1 april moet gebeuren voor de middag : na klokslag
twaalf valt het uit tegen de verzender.
Gehoord van een Engelse vriend, die me vroeg of ook bij ons het
spel uit was met de noen. Ik blijf hem een antwoord schuldig. Is bij
ons zo'n positieve spelregeling bekend ?
R. P.

Geluk van de biemelker
Uw eerste bien moogt ge niet kopen, ge moet ze krijgen. Zo
hoorde ik eens een biemelker (bijenhouder) zeggen, veertig jaar geleden.
Hij was van Vichte en zette korven uit al de Kluisberg. De man wilde
zeker daarmee zeggen :
Om geluk te hebben in de kweek moet het
zo gaan >>. Bestaat — of bestond
er feitelijk bij biemelkers zulk een
geloof dat het eerste bijenvolk, de eerste stam, moet « gekregen zijn ?

G. J.

Cceur de Flandres
De rekening van het koninklijk hof te Parijs vermeldt onder het
jaar 1585 een uitgave voor 12 ones et demie de petit comr de
Flandres. de fine soie grise pour emploier sur une juppe de velours
ratz gris, fourree de martre, a 40 d. l'once ). Gay I 402. Het gaat om
een soon passementerie (of naaldkant ?). Komt de term
cceur de
Flandres >> nog in andere oude bronnen voor ?
E. N.

Cruupgelt
Komt dit woord in oude westvlaamse kerkrekeningen voor ? Het
betekent de offerpenning die gegeven werd op Goede Vrijdag an
't crupende truce >> (Kruisverering). Ik ken alleen de tekst van 1547
uit Nevele (bij Stallaert II 114), maar vermoed dat dit woord ook in
wvl. documenten uit de 15e-16e eeuw moet te vinden zijn.
C. B.

Wetteloos uur
Bij de ambtsoverdracht van de baljuw was, op sommige plaatsen,
een 4:t wetteloos uur ) voorzien : een uur tussen het aftreden van de
oude en de indiensttreding van de nieuwe baljuw. De onderdanen
mochten dan ongestraft rumoer maken en wild te keer gaan. Zo leest
men in de romantische literatuur. In welke historische bronnen kan
men een bepaald geval van zo'n gebruik vinden ?
E. C.
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REDERIJKERS EN LUCHTBALLONS
1784-1786
Het westvlaamse luchtruim werd voor de eerste maal in
zijn bestaan doorkliefd door een o vliegende vuer-machine >>
toen de beer Fotrel, op zondag 8 februari 1784, in de Kaaistraat te Oostende, een o montgolfischen lochtbal >> liet
opgaan. De ballon van Fotrel was gemaakt o van goedslagersVliezen en gevold met inflammabele Locht, getrokken uit
zinc >>. Deze eerste westvlaamse montgolfiere — eigenlijk
reeds een charliere — had de bescheiden omtrek van een
meter. Na 4 minuten was het tuig uit het gezicht van de
verbaasde toeschouwers verdwenen.
Het succes van deze oplating zette Fotrel aan om een
tweede proef te nemen met een ballon van niet minder dan
36 a 40 voet (ca. 13 m) omtrek. Na twee maanden voorbereiding liet Fotrel, op 16 april, zijn tweede charliere de
lucht ingaan.
Inmiddels viel te Waasten, in de namiddag van 27 februari, een ballon die te Sandwich in Engeland was opgelaten. Te Kortrijk werden proeven gedaan door de beer
Mortier, schout van de stad, die op 22 maart een papieren
ballon van 15 voet (ca. 5 m) diameter met rook wist te
vullen en het ruim in te zenden. Met zoveel succes, dat de
Kortrijkse montgolfiere boven Doornik in het gezichtsveld
kwam van waarnemers die o gewaepend met eene Zienbuys >>
op de uitkijk stonden.
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De vreedzame parochie Handzame werd in de namiddag van
15 april in opschudding gebracht door de landing van een van
die nieuwe wonderdingen : een ballon die een uur te voren te
Gent was opgelaten door de samenwerking van drie dynamische
ballonisten.
Kortrijk liet op 23 mei een papieren ballon van ca. 10 m doorsnede opgaan die de vlaamse provincies doorkruiste en te Eksel
(Limburg) neerviel.
De beer Bortier loste op 18 juli uit zijn hof te Diksmuide een
ballon van ca. 70 kubieke meter, die het echter niet verder bracht
dan Nieuwkapelle.
Brugge heeft geen plaats op de erelijst van de eerste westvlaamse oplatingen, hoewel de heren Walwein en Fourbisseur er
reeds in december 1783 verscheidene proeven hadden voorbereid ;
het voorbeeld van Gent, waar ijverig werd geexperimenteerd, was
bier natuurlijk een prikkel te meer (1).
leper ontbreekt eveneens in ons (voorlopig) palmares, hoewel
ook deze stad heel vroeg haar ballonisten heeft gehad. De stadsregering heeft pier echter reeds op 31 juli 1784 de zomervruchten
onder haar bescherming genomen en een plakbrief laten uithangen
waarbij verboden werd zonder toelating luchtballen te laten opgaan (2).
Gelukkig waren niet alle locale magistraten zo wakker als te
leper. In dezelfde zomer van 1784 kon het bloeiende Dorp Wakken
ongestoord zijn naam in de annalen van de nieuwe uitvinding
schrijven.
Troost voor Montgolfisch verdriet te Wakken
Om de Wakkense episode in de juiste perspectief van de
aerostatische proefnemingen te bekijken zal de volgende toelichting
niet overbodig zijn.
Pas een jaar tevoor (5 juni 1783) hadden de gebroeders Montgolfier
de eerste ballon met verwarmde lucht opgelaten. Op 19 september
lieten zij een ballon van hun type opgaan met een schaap, een eend
en een haan. Lodewijk XVI stelde veel belang in hun proefnemingen
en toonde zich bereid twee gevangenen of te staan voor een experiment met een derde ballon. Pilatre de Rozier bekwam dan echter de
toelating om, samen met de markies d'Arlandes, de lucht in te gaan.
Deze mannen volbrachten de eerste luchtreis in de historie bij Parijs
(Bois de Boulogne) op 21 november 1783.
Terzelfdertijd experimenteerde professor Charles te Parijs met een
waterstof-ballon (charliere), terwijl een paar Leuvense professoren
(1) Deze inleiding is een samenvatting van een uitvoeriger kroniek
van de proeven met luchtballons in Vlaanderen die voor een later
nummer voorbehouden wordt. - De studie van P. Verhaegen, Les
premiers ballons en Belgique (Annales de la Soc. Royale d'arch6ologie de Bruxelles ; overdruk uit t. XIII, 1899) is zeer onvolledig.
(2) A. Diegerick, Essai de bibliographie yproise, leper, 1873-81,
nr. 1479.

- 131 (o.m. Thysbaert en Minkelers) de toepassing van steenkoolgas onderzochten. De proefnemingen van deze geleerden, gesteund door de hertog
van Arenberg (park van Heverlee), zijn feitelijk de enige wetenschappelijke bijdrage van de Nederlanden geweest op het gebied van de
aerostatica.
De proefnemingen te Gent in december 1783 en in april 1784
(Eggermont), te Antwerpen in januari 1784 (Van der Smissen en
Wolschot), te Aalst op 21 maart 1784 (raadspensionaris d'Hoop), te
Oudenaarde (1 aug.), waren niets meer dan een nadoenerij van de
geruchtmakende Franse proefnemingen. Zo ook de demonstratie in
mei 1784 te Gent, waar men de ballon een hond in een schuitje zou
meegeven na veel vergeefse pogingen werd de hond vervangen door
een duff die met het hulsel ongedeerd neerkwam te Parike bij
Geeraardsbergen.
Ook de bovengemelde westvlaamse proefnemingen misten elke
wetenschappelijke originaliteit.
De eerste luchtvaarder die het luchtruim der Nederlanden zou ingaan
was de beroemde Fransman Blanchard, de uitvinder van het valscherm,
die op zijn europese toernee in november 1785 te Gent en in mei 1786
te Brussel spectaculaire opstijgingen uitvoerde. Vlaanderen heeft
in de eeuw van Montgolfier geen van zijn zonen de lucht ingezonden.
Ook niet in eigen luchtruim.

De ballon-experimenten te Wakken vallen in de tijd dat de
locale Catharinisten hun hoogste rederijkerstriomfen vierden. De
ziel van de letterkundige bloeitijd was de bekende glorie van
Wakken, de dichter Pieter-Joost de Borchgrave (1758-1819).
Uit het volgende blijkt dat de jonge en begaafde Wakkense
dichter — hij was dan 26 — een open geest was die, trouw aan
eigen aard en taal, de arcadische sfeer van zijn landelijk milieu met
de europese stroming van zijn tijd — de Verlichting ! — wist te
verzoenen (3).
Op Halfoogst 1784 werd te Wakken de eerste luchtbol opgelaten
door << eenige Natuer-kund-minnende Dorpelingen ». De bol —
een primitieve montgolfiere — was vervaardigd uit wit zijdepapier
en << gevold met Locht, getrokken uit het achtste van een Schoof
of Bondel terwe Stroy >> ; het toestel had een doorsnede van 5 voet
(ca. 1,50 m). De oplating gebeurde << in den Hof van Joffrouw
vanden Poel >> na de vespers om 4 uur. De ballon viel een uur
later neer tussen Desselgem en Deerlijk.
Dit eerste succes spoorde de
Vereenigde Dorpelingen >> aan
tot het construeren van een vijfmaal grotere ballon (ca. 7,50 m
doorsnede) wiens zijdepapieren flank werd vereerlykt met het
wapen van hun Dorp >>. De oplating werd gesteld op de tweede
kermisdag (6 sept.).
Deze statige kermisbol werd echter een mislukking. P. J. de
Borchgrave zond een brief naar de Vlaemschen Indicateur van
(3) Over de Borchgrave als dichter zie de studie van Dr. G. Degroote in De Gulden Passer N.R. 23 (1945), P. 149-158.
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Gent waarin hij de tegenslagen van de << konstminnende Dorpelingen >> van Wakken als volgt uiteenzet (4).
De grote papieren ballon was met een touw bevestigd aan twee
palen tussen een theateragtige Stellinge >>. Bij het vullen met
verwarmde lucht bleek de bol zich verder uit te zetten dan berekend
was. Inderhaast werd de « stellinge >> afgebroken, de ballon kreeg
daarbij scheuren die hem voor die dag buiten gebruik stelden. De
toegestroomde menigte trachtte men dan te paaien met de oplating
van een kleine ballon van 4 voet diameter. Toen dit bolletje een
twintigtal meter boven de kerktoren gestegen was vatte het vuur
<< door het bewegen der Brandstoffe, die door den overvloed van
het Volk en groote haeste niet wel was vast gemaekt >>.
's Anderendaags was de grote ballon hersteld. Ditmaal zou men
het klaarspelen zonder stellinge >>. Door een valsch geroep >>
werd de bol te vroeg van de touw afgeknipt en viel geschonden
ineen. De kermisvreugd was uit. En de Borchgrave troostte zijn
beproefde gildevrienden Catharinisten met het volgende gedicht dat
in de Vlaemsche Indicateur van 1784 werd opgenomen en hem een
originele plaats in de vlaamse luchtvaart-poezie verzekert (5).

Gedicht van P. I. de Borchgrave
Op de voorenstaende vergeefsche Proeven
Treurt Konstgenooten treurt, met onze Wackenaeren
Terwyll' hun Konst en vlyt
En zweet en moeylykheyd,
Geslagt om Montgolfier ten naesten t'evenaeren
In 't klieven van de Locht,
Vergeefs is uytgevrocht.
Den Bal, door hun bereyd, tot klieving van de Wolken,
Heeft aen elk een betoond,
Dat hem een drift bewoond,
Om in de Kermis-vreugd te blyven by de Volken,
En zoo in vroeylykheyd
Te slyten dien tyd.
Hy scheen te zeer met lust en aerdsche min bevangen,
Zoo men oogblyklyk zag,
Om op dus eenen dag
Langst 't spoor van Phaeton te stueren zyne gangen,
Zoo dat by by de jeugd
Nam deel in hunne vreugd.
(4) Vlaemschen Indicateur 12, 1784, Bijvoegsel nr. 8. - De Borchgrave correspondeerde een hele tijd met de redactie van dit Gentse
blad ; zie o.m. Biekorf 1954, 106-108.
(5) Vlaemschen Indicateur 12, 1784, p. 192. - Dit gedicht van
de Borchgrave werd niet in zijn verzamelde Gedichten (ed. 1861)
opgenomen.
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Den Bal heeft om zyn Vreugd, de vreugd der Wackenaeren
Niet weynig wederstaen ;
Maer 't wyll' die is gedaen
Zal by met t'aller eerst gaen door de Wolken vaeren
Door kracht van Locht en Vier
Tot glans van Montgolfier.
Montgolfische Dagen te Middelburg in Vlaanderen
De kroniek van de jaren 1785-86 wordt beheerst door de luchtreizen van Blanchard. In januari 1785 overvloog hij het Kanaal
en landde te Guines bij Boulogne. Dan volgden zijn opstijgingen
te 's Gravenhage, Rijsel, Frankfort. Gent zag hem op 19 november
opgaan van het Bijloke-plein en bereidde hem, na zijn landing bij
Stoppeldijk, een triomfantelijk onthaal. Een expositie van luchtvaartmateriaal in het Gravensteen bekroonde er de feestelijkheden.
In juni 1786 kwam Brussel aan de beurt met de bijzondere attractie
van een valscherm (met schaap) dat door de bewonderde aeronaut
werd neergelaten.
Op dit hoogtepunt in de geschiedenis van de eerste luchtvaart
valt het gedenkwaardige optreden te Middelburg-in-Vlaanderen van
Petrus-Francies Van Hollebeke, factor ofte dichtmeester van de
rederijkerskamer De Veldelingen met kenspreuk : << Wetenschap
baert Luister >>. Zijn persoonlijke leus was : << Liefde overwint
alle harten ».
Van Hollebeke was ook lid van de locale St.-Sebastiaansgilde.
De Middelburgse handboogschutters wisten zich op de prijskampen,
o.m. te Eeklo, te onderscheiden en werden bij deze gelegenheden
door Van Hollebeke met huldedichten bedacht. Doch kunst baart
ook nijd. Op een handboog-wedstrijd te Eeklo op 11 juni 1780
was een bewisting ontstaan tussen de gilden van Middelburg en
St.-Kruis-bij-Brugge inzake de toekenning van de gouden gedenkpenning. Het proces kwam voor de Raad van Vlaanderen en klom
vandaar op naar de Hoge Raad van Mechelen die, na vijf jaar
betoog en tegenbetoog, Middelburg in 't gelijk stelde (6).
De viering van zo'n zegepraal duldde geen uitstel. In de voile
winter, op 20 januari 1786, kwamen de schutters en de rethoricijnen bijeen in het << ridderlijk Gildenhof » op de Grote Markt.
Daar werden, in 't bijzijn van pastoor en kapittelheren van de
St.-Pieterskerk, onder toejuiching << van duizende Aenschouwers,
en het geluyd van slaende Trommeis, vliegende Vaendels en
zwaeyende Standaerden... ontelbare Lof-regelen >> voorgelezen.
(6) P. F. Van Hollebeke maakte in 1785 een huldegedicht ter ere
van de St.-Sebastiaansgilde : een rijk versierd stuk calligrafie dat
in ,de pastorij van Middelburg bewaard wordt. Hij was ook lid van
de Kamer van de Drie Santinnen te Brugge. Over hem handelt
K. Verschelde, Geschiedenis van Middelburg, Brugge, 1867, p. 207-209.
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Daarna liet « de zeer ieverige Mede-broeder Petrus-Francies van
Hollebeke opgaen een Luchtbol, vervaerdigd en samen gesteld uyt
Olijfkouleur-Zyden-papier, aen welken van boven vast was, by
middel van een Zyden-lint, een kleyne zwaeyende Vlagge, waer op
gedrukt stond deze zes volgende Vaerzen :
Heeft Dedalus' verwaenden Zeon,
Als ook den trotsen Phaeton
Tot zyn'er schand omhoog gevlogen,
Ik vlieg tot luyster, Eer en Lof
Van't Middelburgsche Ridders-hof
Door 't zwerk van Locht en Hemel-bogen.
De ballon, opgelaten te 3 uur, steeg na enige aarzeling recht
omhoog en koos de richting van Middelburg in Zeeland. Niet meer
dan een vijftal minuten bleef hij in het gezicht « hoe zeer by
met verscheyde Zienbuyzen op den Kerkthoren werd achtervolgt... >>.
De gildebroeders loofden een beloning uit aan degene die een
overblijfsel van de bol, voorzien van de handtekening van een
plaatselijke ambtenaar, zou terugbrengen. Dezelfde dag beschreven
zij een groot « Gaai- en Vogelfeest >>, te houden in de zomer op
28 juni. Op deze kermisdag zou « den natuerkundigen en schranderen » Van Hollebeke nogmaals een luchtbol laten opgaan. Zijn
kunst ging hij intussen beoefenen te Sluis waar hij, op 8 maart, in
de hof van de gouverneur, een papieren ballon de lucht inzond (7).
Op 28 juni was de derde ballon van Van Hollebeke dan het
grote kermisnummer.
Wat de technische zijde van de « aerostatieke Konst » te Middelburg betreft, moge men opmerken dat Van Hollebeke, in deze
zomer van 1786, nog werkte met een papieren montgolfiere uit de
kleutertijd van het vak. Zijn verdienste ligt niet in enig wetenschappelijk besef, doch in de vlijt waarmede hij de ballon, in een tooi
van kleur en rijm, in het volksvermaak wist in te burgeren.
Middelburg was op die dag dan te klein : de menigte overdekte
er wallen en vestingen, vulde de vensters, lag op de daken en deze
Veelheyd der Volkeren >> scheen nog toe te nemen toen « den
gemelden Heer Van Hollebeke op den daertoe bereyden Theater
met zynen sierlyken Luchtbal verscheen >>.
De bol, weerom vervaardigd uit olijfkleurig papier, vertoonde
nu aan zijn oppervlakte een indeling in vijf vakken : vier daarvan
waren versierd met verzen in calligrafie. Linten, vlaggen en strikken
voltooiden de opschik. Opgetogen lazen de toeschouwers de volgende rijmen ; het eerste vak droeg een afbeelding van de Nederlandse Leeuw.
(7) Vlaemschen Indicateur 15, 1786, p. 69-70. En verder p. 127-128

en p. 381.
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1
Den Nederlandschen Leeuw verheft zich in de Wolken
Door Konst en Wetenschap van zijn verliefde Volken.
2
Gae, gae maer uyt ons oog,
Door Wolk en Hemel-boog,
Tot Eer der Ridder-Schaeren :
En keerd niet meer weerom,
Verbreyd den glans en ro'm
Der Middelburgenaeren.
3
'k Verbreyde door myn vlugt alom
Den onvolzongen glans en ro'm
Van Neerlands wakk're Ridderschaeren,
Die by de Middelburgenaeren
Hun oeffenen in 't Vogelveld,
Waer dat men zweet met prys vergeld.
4
Heeft Vader Cats in vroeger tijden,
Eens een papieren kind gemaekt
Om zynen luyster te verbreyden,
In weerwil van die Kunste laekt ;
Ik ben ook uyt Papier gebooren,
Op dat men door mijn vlugt zou hooren
Wm. Gilden in ons Vogel-Veld
De Vogels hebben opgesteld.

Het vijfde yak droeg de namen van de mededingende schuttersgilden.
De toeschouwers kregen tijd genoeg en te veel om de rijmen van
Van Hollebeke van buiten te leren. De wind zat slecht en de
ballon, die te 3 uur zou opvliegen, werd eerst om half zeven opgelaten. Hij steeg lijnrecht << tot een verbaezende hoogde en voldeed
enige minuten het oog der Aenschouwers >>. Toen barstte het gejuich
en geroep van het yolk los : << Leve den tweeden Montgolfier,
d'Heer van Hollebeke >>.
Duurzamer dan alle toejuichingen was het << konstig gedenkteecken >>, een gedicht, dat Van Hollebeke van een Brugs kunstbroeder der H. Geestkamer voor zijn eerste ballon had mogen in
ontvangst nemen. De kenspreuk van deze dichter was << Myd altyd
Nyd >>. Bovenaan de vijf strofen prijkte het motto : << Hy zweet
om den Luyster zyner Medebroederen te vereeuwigen. Horatius >>.
De inhoud komt hierop neer : Gij hebt de zegepraal der prinselijke
ridders (= schutters) niet alleen in uw stad Middelburg doen
toejuichen << maer door een Zyden-Bal
Hebt gy dien uytghespreyd door 't zwerk van Locht en Wolken
En dus bekend gemaakt by d'onbekende Volken.

Merkwaardiger dan de inhoud is de titel van dit hooggestemde
stuk die luidt als volgt :
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EER ZUYL. — Opgerecht ter geheugenesse van den willigen en
wel te recht roemens-waerdigen Dicht- en Natuerkundigen Arbeyd,
geslachtofferd door den schranderen Heer Petrus-Frans van Hollebeke, den 20. des jaers 1786 tot prael en luyster van het aloud vry
Prinselyk Gilde van den Roomschen Ridder en Heyligen Martelaer
Sebastiaen, onderhouden met den Handboog binnen de voortyds
bloeyende en alom beruchte Koopvaerdy Stad en Graefschap van
Middelburg in Vlaencleren.
Over dit gevierde vertoon van de rederijker-ballonist hing helaas
een donkere wolk. Deze was opgestegen uit de kanselarij van de
Keizerlijke en Koninklijke Geheime Raad te Brussel. Op 26 mei
was de volgende ordonnantie uitgegaan raekende de Ballons ofte
Locht-tuygen met vuer, genoemt Montgolfiers >>.
Syne Majesteyt hebbende in aendagt genomen het perykel van
het vuer aen het welk soo de Huysen en andere Gebouwen van de
Steden en van het Plat-land, als de Aerd-vruchten onderhevig syn
door den val der Ballons ofte Locht-ballen, aen de welke wordt vastgemaekt een Confoor met vuer ofte andere brandende materien...
verbied absolutelijk aen alle Persoonen... te maeken en te laeten
opgaen Ballons ofte Locht-tuygen met vuer ofte met andere brandende
materien, op pene van eene amende van vyf hondert guldens, en van
daer-en-boven in te staen voor alle schaede de welke door den val van
diergelyke Ballons ofte Locht-ballen soude konnen veroorsaekt syn
geweest ( 8 ) .
Gelukkig voor het feestvierende Middelburg werd deze ordonnantie eerst op 10 juni in het consistorie van de Raad van Vlaanderen gepubliceerd. Het sinds maanden voorbereid gildefeest van
28 juni kon het glanspunt van de luchtballon, dank zij de accommodatie van de plaatselijke overheid, nog in extremis op zijn
vooruitstrevend programma behouden.
In de letteren van onze Pruikentijd heeft de luchtbol niet zijn
voile maat gekregen ( 9). Nauwelijks was hij tot het kermis- en
gildeleven doorgedrongen, of een politiereglement kwam het spel
met zijdepapier en vuur stopzetten. Een dichtader, die vooral bij
redenrijke Dorpelingen en Veldelingen >> beloofde overvloedig te
zijn, werd zonder pardon afgesneden. En een tweede kans werd
niet meer geboden. Toen de ballon — ditmaal de grote en met
acrobatische piloten bemande gasballon — omstreeks 1850 weer in
het kermisleven doordrong, vond hij te lande weinig of geen
verenigde rederijkers meer om hem met rijmregelen te omhangen.
A. VIAENE

(8) Zesden Placcaert-Boek van Vlaenderen, Gent, 1786, p. 1919.
(9) In de Franse literatuur hebben Jenner, Franklin, Buf fon en
Cuvier gezamenlijk niet zoveel oden geinspireerd als Montgolfier
alleen ; zie C. A. Fusil, La poesie scientifique de 1750 a nos fours,
Parijs, 1917, p. 53. - Reeds voor het jaar 1784 verschenen te Parijs
een half dozijn ballon-almanakken (A. des Globes, A. des Ballons,
Le Siècle des Globes, Amour dans le Globe, Almanach Volant) :
J. Grand-Carteret, Les almanachs frangais, Parijs, 1896, nrs. 759,
764, 781, 786, 787.
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KERKELIJKE GEBRUIKEN EN TOESTANDEN
IN HET BRUGSE VRIJE
1500-1780
Kerkrekeningen zijn een rijke bron voor de kennis van het yolksleven in vroegere eeuwen. Uit de 16e, 17e en 18e eeuwen zijn
talrijke kerkrekeningen van dorpen uit het Brugse Vrije bewaard.
Daaruit, alsook uit enkele parochierekeningen, heb ik de volgende
gegevens bijeengebracht die de gebruiken en toestanden nader
bekend makers (1).

1. Kermis en ommegang.
De voornaamste volksfeesten waren de jaarlijkse kermis (kerkwijdingsfeest) en de ommegang (patroonsfeest). Dan ging een
processie of ommegang uit ter ere van de patroonheilige van het
plaatselijk bedehuis of van een andere heilige die aldaar bijzonder
vereerd werd.
Een kermisprocessie of ommegang, waarover we tamelijk volledige
gegevens konden vinden in 1568, was deze van Dudzele ter ere
van << myn heere Sinte Lenaert », patroon van de parochie. Nog
op onze dagen wordt deze heilige veel aanroepen door het yolk
uit de omgeving.
Gedurende heel de oktaaf moest, door de zorgen van de koster,
het kermisvaantje uit de toren steken. Tot de ommegang werden de
geestelijken uit de naburige parochien uitgenodigd en dan ook
getracteerd », namelijk << den coer >> (koor) of de geestelijkheid
van Lissewege, bestaande uit Brie pastoors, een kapelaan, de koster
en de roedrager. Deze van Koolkerke telde slechts een pastoor,
een kapelaan en een koster. Aan deze geestelijken werd een
drinkgeld gegeven.
leder van deze parochien zond daarbij den ghemeenen gheselscepe >> d.i. groep parochianen, om aan de ommegang deel te
nemen. Deze ontvingen geen geld, maar ieder groep kreeg acht
stopen wijn (8 X 2,24 liter) om de dorst te lessen na de vermoeiende reis en het opstappen in de processie.
De kerk van Dudzele king of van het kapittel van Sint-Donaas
te Brugge. De kanunnikken van St.-Donaas zonden twee afgevaardigden om de kerkrekening na te zien. De wegen waren zeer slecht,
en daar het feest van de H. Leonardus valt op 6 november, wanneer
na de herfstregens de sloten weer vol stonden, werden de kanunnikken te water vervoerd. Te Dudzele immers lag de Dudzeelse
watergang, een vertakking van de Lisseweegse watergang, die liep

(1) Al deze rekeningen zijn bewaard op het Rijksarchief te
Brugge. Zie de opgave van de benuttigde nummers in Bijlage.
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van Brugge naar het klooster Ter Doest. Dit klein afwateringskanaaltje was toen niet breder dan op onze dagen, slechts enkele
meters, en zeer ondiep, zodat alleen heel kleine bootjes er konden
varen. Toch werden deze kleine waterwegen veel gebruikt voor
het vervoer, en in veel dorpen bestonden schippers die het vervoer
te water bezorgden. Enkele schippers van Dudzele worden in 1568
betaald om de kanunnikken te Brugge te gaan halen en ze terug
te brengen, naer oude costume >>. Deze laatste uitdrukking toont
dat dit geschiedde sedert onheuglijke tijden.
Ook het Brugse kuipersambacht, dat St.-Leonard tot patroon
had, kwam jaarlijks naar de ommegang om er het beeld van de
Heilige te dragen. De leden van het ambacht werden te Dudzele
officieel ingehaald en op wijn getrakteerd.
Voor de ommegang werd overal duchtig propaganda gevoerd.
De Brugse clynckers >>, die met een bel overal in de stad rondgingen om allerlei aankondigingen te doen, werden betaald om de
Dudzeelse ommegang in de stadswijken uit te klinken.
Op kermisdag kwam een groot deel van het yolk naar Dudzele
per wagen. De politie regelde het << parkeren » van de wagens.
Aan het hoofd van de politie stond de << officier >> van Dudzeleambacht, dat buiten deze parochie nog Heist, Knokke, Koolkerke,
Lissewege en Ramskapelle omvatte. Deze of ficier ontving in 1568
de belangrijke som van 24 schell. par., omdat hij << de waghens
beschicte ende plaetse maecte up de straeten om dat de processie
te bet zoude mueghen passeeren >>.
Over de processie zelf weten wij niet veel. In 1568 ging er een
reus mede, alsook trompers », die voor de muzikale begeleiding
moesten zorgen (2).
Voor de diensten in de kerk was een speciale predikant besteld,
en aan de bedevaarders werden kaarsen verkocht, evenals loden
teekenen >> of medailles : grote van rode kleur en kleine van witte
kleur, daarenboven nog << pampieren vaentjes » of bedevaartvaantjes,
waarvan er in 1628 : 400 geleverd werden door de Brugse drukker
Anthuenis Janssens. De ommegang te Dudzele werd hoe langer
hoe meer bezocht, want in 1641 kocht men aan de Brugse drukker
Guillaume De Neve 1050 vaantjes, in 1644 : 1150, in 1649 : 1200
en in 1652: 1800 (3).
In vroeger eeuwen werd door de bedevaarders niet alleen geld
geofferd, maar ook was en zilverwerk, namelijk hoofden, armen
en benen, naar gelang het zieke lichaamsdeel dat door aanroeping
van de Heilige genezen was. Zo verkocht men in 1574 te Dudzele
de zilveren ex-voto's die in de kapel vOicir 't beeld van St.-Lenaard
waren opgedragen << door diversche personen ter pilgrimagie ghe(2) Voor meer bijzonderheden over Dudzele zie : M. English,
De Sint-Lenaardbeevaart te Dudzele. Brugge, 1950.
(3) Zie de reproduktie bij M. Van Coppenolle, Westvlaamse Bedevaartvaantjes, Brugge, 1942, blz. 24-25.

—

139 —

commen, gebrocht ende aldaer ghehanghen, zo in zelueren beenen,
aermen ende anders >>. De verkoop bracht 86 lib. 2 sch. par. op.
In veel bedevaartplaatsen bestond de gewoonte offeranden in
natura aan de Heilige op te dragen. Het 0. L. Vrouwaltaar te
Vladslo verkocht in 1709-1712 het was, de boter, de hoenders, het
vlees, het vlas en andere zaken die aan 0. L. Vrouw waren opgedragen (4).
Ook op andere parochien werden speciale uitgaven gedaan voor
de plaatselijke ommegang. Te Varsenare, waar de H. Mauritius
(22 sept.) vereerd wordt, werd rond 1550 op de begankenisdagen
het kermisvaantje uit de toren gestoken.
Op onze dagen wordt in de rijke kerken op de grate feestdagen
het koor belegd met tapijten, in de 16e eeuw kende het platteland
dit gebruik nog niet. Maar te Varsenare werd o.m. op de kermisdag
de kerk gestrooid met glei of lang roggenstro in 1550 werd de
kerk ook met glei gestrooid op 0. H. Hemelvaart, Sinksen,
St.-Jansdag (24 juni) en H. Sakramentsdag.
Op deze laatste zondag was aldaar de ommegang ter ere van
de H. Mauritius, waarvoor trompers besteld werden, alsook twee
dozijnen rozenhoeden, d.w.z. kransen gevlochten uit groen en
rozen, die in de processie boven het H. Sakrament en boven de
beelden van de Heiligen werden gedragen of bevestigd. Daar de
H. Mauritius een Romeins krijgsman was, waren zijn wapenmakkers
in de ommegang vertegenwoordigd. Een Brugs wapensmid leverde
in 1557 vijftien harnassen, het volgende jaar 21 harnassen alsook
trammels, en in 1562 : 32 << harnaschen te peerde ende te voete >>.
In 1577 was het kermisvaantje te Varsenare versleten. Er werd
zaclaken >> aangekocht am een nieuw te vervaardigen.
Te Ettelgem werd St.-Elooi gevierd met hoogmis, processie en
zegening van de paarden. In 1681-1693 wordt in de processie het
beeld van St.-Elooi gedragen, alsook de standaard van de St.-Elooisgilde. Voor het zegenen van de paarden na de ommegang werd uit
Brugge, waarschijnlijk uit de St.-Elooiskapel van de Smedenstraat,
de goudsmidshamer van de Heilige antleend. Immers, er wordt
een sch. gr. uitgegeven ouer haelen naer Brugghe de St. Loysamer >>. Er werden ook 50 bedevaartvaantjes gekocht om uit te
delen aan diegenen die met hun paarden naar de zegening kwamen.
Te Meetkerke ging een processie uit op Dertiendag of Driekoningen, waartoe in 1614 << abyten >> gehuurd werden voor de
kinders die in de optocht medegingen.
Tot de processie behoorde reeds een zeker militair vertoon.
Op het platteland waren het gewoonlijk de schuttersgilden die de
processie begeleidden. In 1621 werden daartoe te Meetkerke de
cuerlinghen >> of plaatselijke burgerwachten besteld, die, gedurende
(4) Biekorf 1949, 217.
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de talrijke Franse invallen van de 17e eeuw, de wacht hielden langs
de vaart op Oostende.
Te Middelkerke kwamen de vissers van Nieuwpoort het mirakuleus kruis dragen in de ommegang. Zij werden daarvoor in 1722
getrakteerd op bier.
Gewoonlijk werd alwie aan de processie deelnam op een of
andere manier gegratificeerd. Te Sint-Jan-in-Eremo werd in 1651-1655
aan de maagdekens die in de processie medegingen tien pond
(10 X 464 gram) pruimen en rozijnen uitgedeeld, en aan de
zangers alsook aan de jongens die het beeld van St.-Jan droegen
werd een zeker drinkgeld geschonken. Te Snaaskerke ontvingen
de 0. L. Vrouwmaagdekens op kermisdag een pond banketsuiker.
Te Sijsele, waar de kermis viel op Sinksen, ging in 1670-1675 de
processie uit op derde Sinksendag en werden er koeken of wit brood
gedeeld aan de maagdekens. Te Uitkerke ontvingen de inwoners
van Blankenberge die naar de kermis en de processie kwamen in
1643-1646 een gratificatie in de herbergen.
In enkele rekeningen van plaatselijke besturen vond ik nog de
volgende uitgaven voor de kermisdag.
Vladslo betaalde de kosten van het halen van hout << tot maecken
van (een) theater op den kermisdach 1661 >>.
Te Westkapelle is de patroon St.-Niklaas. Op zijn feestdag
leverde het burgerlijk bestuur in 1670 de wijn << naer oude costuyme » voor de bijeenkomst van pastoor, hoofdman van de parochie,
kerk-, dis- en 0. L. Vrouwmeesters, alsook voor al de << gheeede >>
of waardigheidsbekleders van de parochie. In 1671 doet het plaatselijk bestuur van Wilskerke een uitgave voor het verteer op de
kermisdag gedaan door de schutters, de vaandeldrager en de
klokluider.
Het waren niet alleen de parochien waar de kermisommegang
gehouden werd, die gratification schonken aan de inwoners van
de omliggende dorpen welke naar de processie kwamen. Zekere
parochien schonken drinkgeld aan hun eigen inwoners die naar de
ommegang van een naburig dorp trokken. De inwoners van Heist
hadden het voorrecht het 0. L. Vrouwbeeld to dragen in de processie van Lissewege. In 1733 betaalt Heist 2 lib. gr. << presentation
van weghens de prochie aen de jonghmans die op 6 juli 1733, synde
den ordinairen ommeganck der prochie van Lisseweghe, tot het
mainteneren van d'oude priuilegien die dese prochie is hebbende
in het draghen van het miraculeus beeld van 0. L. Vrouw >>.
De inwoners van Houtave mochten ook een beeld, dat niet bepaald wordt, dragen in de ommegang van Meetkerke ; waarschijnlijk was het een beeld uit de kerk van Houtave, want de kerkfabriek
aldaar betaalt in 1576: 8 schell. par. ieder << op Meetkercke ommeganck (aan) acht keers draeghers >>, alsook aan een standaarddrager
en twee vaandeldragers. Aan inwoners van Zuienkerke werden in
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1626 gratification uitbetaald om deel te nemen aan de processies
van Lissewege en van Meetkerke.
Soms wordt de ommegang op speciale manier opgeluisterd, b.v.
te Esen, waar het << carillon >> van Diksmuide speelde als de
processie van Esen bij de grens van de stad voorbijtrok. De klokluider van Diksmuide werd daarvoor in 1644 vergoed door de
kerkfabriek van Esen.
In 1679 werden te Zarren de kosten betaald voor de cleederen van de jonckeyt vertoond hebbende op den kermisdag een
actie tot exercitie van de ghemeente >>. Er werd aldaar dus een
toneelstuk opgevoerd.
De kermisdag was een feestdag waarop veel yolk uit het dorp
en uit de omgeving aanwezig was. De drinkpartijen gaven er
aanleiding tot vechtpartijen. Op veel parochien wordt een bijzondere
vergoeding toegekend aan de politieofficieren en aan hun helpers,
die voor de orde moesten instaan op de kermisdag. De rekening
van de heerlijkheid Guysen te Zevekote over het jaar 1717 bevat
een post, waar de of ficier van de heerlijkheid betaald wordt << van
het nemen van het toesight naer de disorders met gevechten op
den kermisdagh ende heylighe Sacramentsdagh >>.
2. De H. Sakramentsprocessie.
Deze processie, die uitging op H. Sakramentsdag zelf, was alleen
bestemd voor de inwoners van de parochie. Zij trok weinig vreemdelingen aan. Over deze processie staan slechts weinig gegevens in
de kerkrekeningen. Zij werd vergezeld door vaandeldragers, schutters en speelmans. Voor deze processie werden rozenhoeden aangekocht ter versiering van de beelden en meien ter versiering van de
kerk, alsook nog lis dat gesneden werd en gestrooid voor het
H. Sakrament, zoals dit nu nog gebeurt. Over al deze uitgaven
zal verder gehandeld worden.
In de rekening van de parochie Westkapelle uit het jaar 1674
vinden wij nog een andere processie vermeld. Daar wordt een
betaling gedaan voor de pestmis en de processie die erop volgt op
St.-Rochusdag (16 aug.).
3. Bedevaartvaantjes en medailles.
Meer nog dan op onze dagen werden op de kermisdagen van
de parochien vaantjes en medailles verkocht aan de bedevaarders.
Dit werd reeds boven vermeld voor Dudzele en Ettelgem. Veel
van deze vaantjes staan niet vermeld in het werk van wijlen
Maurits Van Coppenolle Westvlaamsche Bedevaartvaantjes >>
(Brugge, 1942). Daarom geef ik er bier de opsomming van, en
voeg er ook de medailles bij die in de kerkrekeningen vermeld staan.
In 1570 beschikte de 0. L. Vrouwkerk te Aardenburg voor de
teeckens >> of medailles,
bedevaarders over drie soorten zilveren
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alsook over loden tekens « met de prente van Maria >>. Voor de
St. Laurentiusdag van 1627 kocht de kerkfabriek van Bekegem
300 papieren vaantjes aan drukker Anthone Janssuene te Brugge,
en in 1641 achthonderd aan de Brugse drukker Guillaume De
Neve. De H. Kruisgilde te Damme kocht in 1661-1664 zilveren
kruisjes, medailles en bedevaartvaantjes. Deze laatste werden geleverd door Guillaume De Neve. Voor de St.-Jakobsdag kocht de
kerk van Hoeke in 1633-1636 aan G. De Neve 324 vaantjes.
Houtave kocht er een niet bepaald aantal aan dezelfde drukker in
1637, 1643, 1645 en 1647. In 1645-1648 werden er door Knokke
375 gekocht bij dezelfde drukker. Te Leke in 1744 deelde men
er uit aan de bedevaarders die de kapel van 0. L. Vrouw van de
Rozenkrans bezochten.
Te Mariakerke bestond een bedevaart ter ere van 0. L. Vrouw
Hemelvaart ; op het kerkhof stonden de zeven statien van de
Weedommen van Maria. Voor deze bedevaart werden in 1648
tweehonderd vaantjes van 0. L. Vrouw Hemelvaart aangekocht
bij G. De Neve, 350 in 1654. Ruddervoorde, waar St.-Elooi gevierd
werd, kocht in 1610 honderd vaantjes. De kapel van St-Cornelius
te Snaaskerke kocht in 1742-1745 tien zilveren ringen, drie zilveren
medailles, alsook kruisjes, die alle gewijd werden ter ere van
St.-Cornelius en verkocht ten voordele van de kapel.
De ommegang te Sijsele viel op Sinksen. In 1565 werden daartoe
150 vaantjes aangekocht. Te Wenduine, waar het H. Kruis vereerd
werd, kocht men in 1571 driehonderd vaantjes en acht dozijnen
« teeckenen ». Het volgend jaar waren het 800 vaantjes, en in
1611-1613 nog 400 « omme te distribueren op de ommeganckdagen ». Dit schijnt te wijzen op een achteruitgang van de bedevaart.
Zedelgem kocht in 1649 bij G. De Neve 50 vaantjes voor de
bedevaart tot de H. Laurentius, in 1649 waren er honderd. Ook te
Zuienkerke vinden we in 1638 de levering door G. De Neve van
« vaentkins ten ommeganck », evenals in 1639-1641 en in 1643.
In de bedevaartplaatsen werden de gelovigen gezegend met de
relikwie van de Heilige. In sommige parochien werd dit gedaan
door leken. Te Wenduine, op de bedevaart tot het H. Kruis, werd
in 1568 gezegend op de ommegangsdag door de leek Cornelis Diers,
wat de grote som van 70 pond gr. opbracht ; verder in de week
werd dit gedaan door Babe Meeuwe, en bracht het 8 pond 10 sc. op.
4.

Viering van de hoogdagen.

Over de drie hoogdagen die in vroeger eeuwen gevierd werden
staat er een en ander vermeld in de kerkrekeningen.
Kerstdag.

Kerstdag viel in het koude jaargetijde en daarom werd de koude
vloer van de onverwarmde kerk gestrooid met glei of roggenstro.
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Ziehier enkele voorbeelden van dit kerstgebruik. In 1682 kocht
men te Bredene 75 bundels stro. Te Damme in 1556 een onbepaald
getal, te Houtave in 1578 vijftig schoven glei, te Uitkerke in 1579
honderd schoven en te Varsenare in 1574 en 1576 ieder maal
25 schoven glei.
Voor de verwarming aan het altaar werden soms komforen aangekocht, o.m. te Oedelem in 1623 eenen metalen caffoor om
's wyntertye op den autaer te stellen >>. Varsenare kocht in 1573
een yseren confoor om vier te stellene up den autaren als men
messe doet >>.
Op Kerstnacht werden de klokken geluid, en zo vinden wij op
twee parochien een uitgave voor de aankoop van brandstof ten
voordele van de klokluiders die er op deze nacht moesten luiden.
Te Damme werd in 1558 turf en hout gebezigd op den toren
naer costuyme >>, en in 1574 en 1576 werden op Kerstnacht te
Varsenare 25 bundels hout gebruikt om de luders >>.
In 1564 deelde men te Kortemark wijn uit op Kerstdag ; te
Ichtegem in 1565 waren het << cruudtcoucken » of honingkoeken.
Te Oedelem werden in 1552 zowel wijn als honingkoeken uitgedeeld, waarschijnlijk aan de geestelijkheid, daar er ook een uitgaaf
opgetekend staat voor appelen die men ghecostumeerd es te werpen
telcke kerssemesse in de voornoemde kercke ende te deelne >>.
Ook voor feestelijke verlichting werd gezorgd. Te St.-Pieters-opden-Dijk werd in 1657 << poteerde >> of pottebakkersklei gekocht
om op Kerstnacht kaarsen erin te plaatsen, omdat er te weinig
kandelaars beschikbaar waren.
De Paasweek.

De Paasweek kende het grootste aantal kerkelijke plechtigheden.
Ze werd ingezet met de palmwijding op Palmzondag. In 1556
werden de palmen te Damme geleverd door het klooster van
Spermalie te Sijsele.
De ceremonien van Witte Donderdag werden ook druk bijgewoond. Een van de meest spectaculaire was zeker het << mandatum >>
of de voetwassing. Gewoonlijk werden krakelingen uitgedeeld,
sceutelkens >> of schotelbrood, erg soms zoppekoeken, met daarbij
bier of wijn.
Zo werd in 1642 te Klemskerke wijn, fruit en brood uitgedeeld
aan de parochianen. In 1647-1649 waren er krakelingen voor
gewone parochianen en << collen >> voor de kinders die te biecht
kwamen. In 1561 kregen de kinderen te Koekelare krakelingen en
bier. Te Damme kocht men in 1556 honderd dubbele krakelingen
en een stoop bastaardwijn, te Dudzele in 1568 vijfhonderd krakelingen, wijn en bier, evenals te Hoeke in 1573.
schoetelkens die men
In 1631 worden te Houtave vermeld

— 144 —
telcken jaere vutdeelt ande parochiaenen >>. In 1635 vinden we te
Mannekensvere 120 witte broden gedeeld aan de kinderen.
De grootste verscheidenheid vinden wij in 1571 te Nieuwmunster,
waar 500 krakelingen, een pint bastaardwijn, vier kannen « marsbyer >> en vier « dobbel ghecruude lyfcoucken >> uitgedeeld werden.
Te Ramskapelle werden in 1632-1637, nevens de krakelingen en
de schotelkens, een halve zester of 17 1/2 liter bastaardwijn uitgedeeld, en evenveel Spaanse wijn te Stalhille in 1640.
In 1660-1663 waren het « soppe coucken » die te Torhout uitgedeeld werden. Later, in 1734, vinden we te Vladslo een uitdeling
van wit brood, vijgen en rozijnen, en in 1684 te Vlissegem vijgen
en rozijnen.
De hoeveelheden uitgedeelde krakelingen waren soms zeer groot,
b.v. te Wenduine was het aantal 700 in 1536 en 1200 in 1547.
Krakelingen werden uitgedeeld niet alleen aan de kinderen die op
Witte Donderdag te biecht gingen ; ook de jongens, die de apostelen
verbeeldden bij de voetwassing, kregen hun deel. In 1566 werden
te Varsenare twaalf dubbele krakelingen geschonken aan de twaalf
kinderen wier voeten gewassen werden in het Mandatum. In 1661
kocht men te Zedelgem schotelkens voor Witte Donderdag omme
te distribueeren aen d'apostelkens gewasschen zynde de voeten en
andere >>. En in 1691 schonk men te Watervliet 24 witte broden
aan degene wier voeten gewassen waren in de kerk. De schotelkens,
die hierboven vermeld staan, waren broodjes zoals we zien te Knokke
in 1643, waar schotelkens en « ander broot >> uitgedeeld werden.
Naast koeken en brood werd er iedermaal drank uitgedeeld, bier
of wijn, om toe te laten de broodjes te verorberen, die in de drank
gesopt » werden. Wij zien dit te Koekelare, waar in 1561 krakelingen en bier uitgedeeld werden omme de kinderen te soppen >>.
Dit wordt nog bevestigd te Oedelem in 1621-1623, waar « soppe
coucken >> geleverd werden.
Veel van deze bedelingen op Witte Donderdag waren betaald
door oude fundaties. Te Snellegem werden in 1576 door de kerkfabriek renten bezet om een stoop wijn te kopen op Witte Donderdag (5).
Toen in 1761-1763 de kerkrekening te Damme sloot met een
tekort, moesten de uitgaven ingekrompen worden. De commissarissen
van het Brugse Vrije, die de rekening kwamen nazien, besloten dat
de uitdeling van krakelingen op Witte Donderdag van nu voort
zou achterblijven, ten ware de aankoop ervan betaald werd door
een oude fundatie.
Voor de viering van Pasen werden meestal honingkoeken uitgedeeld « ter confortatie >> van de parochianen die te communie
geweest waren, evenals wijn, om de mensen niet te lang nuchter
(5) Zie over dergelijke fundaties te Varsenare en te Slijpe, Biekorf 1930, 108 ; 1931, 65.
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te houden, vooral degene die op grote of stand van de kerk woonden.
Zo werd in 1568 te Dudzele wijn aangekocht << daer men te Paesschen de parochianen mede berecht ». Te Handzame in 1568 kocht
men daartoe 125 koeken en te Mannekensvere in 1604 vijf stoop
en een pint wijn, en zes honingkoeken. In 1612 werd te Meetkerke
een kan wijn aangekocht op Paasdag << tot het communiceren ende
berechten van de ghemeene prochiaenen >>. Te Oedelem werden op
Pasen 1552 gegeven << wyn ende lyfcoucken aen die die ten Sacramente gingen >>. Te Oostkerke werd in 1502 voor de Paasdag bier
en twee en half stoop wijn aangekocht en te Ruddervoorde in 1610
vier enkele honingkoeken voor de communicanten.
Te Snellegem werden de paascommunikanten nog beter bedeeld.
In 1576 werden een halve viertale (21,40 liter) tarwe en 50 eieren
aangekocht om koeken te Bakken tegen Pasen, alsook twee stoop
wijn. Te Stalhille kocht men 15 lijfkoeken tegen Pasen 1551, en
de dag waarop de grote aflaten konden verdiend worden << als de
pardoenen hier waren >>, werd aan de kommunikanten een dubbele
lijfkoek uitgedeeld. Ook te Zarren werden in 1611 lijfkoeken aangekocht << die men distribueert an de communicanten te Paesschen >>.
Op enkele plaatsen hadden nog uitdelingen plaats op andere
dagen van de Paasweek. In 1640 werden te Stalhille << fyghen,
rosynen ende amandels uytghedeelt aen de kinderen van dese
prochie commende in de Goede Weke ter biechte >>, en te Wilskerke werden in 1644 lijfkoeken uitgedeeld aan degenen die te
communie kwamen op Palmenzondag en Pasen. De uitvoerigste
tekst vinden wij te Maldegem in 1578, waar 8 kannen rijnse wijn,
3 kannen franse wijn en 3 kannen en een pint bastaardwijn aangekocht worden << omme de persoonen die ten helighen Sacramente
waren gaende, beghinnende Palmesondach 78 tot Belooken Paesschen 78 ».
Te Damme leverde de grafmaker in 1556 een paaslam, dat na
de dienst van Paasavond geslacht werd en waarschijnlijk verorberd
door de geestelijkheid en de andere waardigheidsbekleders.

Sinksen.
Op deze hoogdag werd in veel kerken een witte duif aangekocht,
die gedurende de hoogmis in de kerk losgelaten werd. De aankoop
van een duif wordt vermeld te Kortemark in 1561, te Damme in
1556, te Mannekensvere in 1504, te Oedelem in 1552, te Sint
Baafs bij Brugge in 1510, te Snellegem in 1576, te Sijsele in 1565,
te Uitkerke in 1579, te Varsenare in 1550 en te Wenduine in 1567.
In de meeste van deze kerken werden ook uwelen (ouwels ; fr.
oublies) uitgedeeld. Zo vinden wij b.v. te Oostkerke in 1502
<< oolen >> te Sinksen, en in 1543 << 500 huwelen den prochiaenen
ghedeelt achter de kercke te Synxschen >>.

Vervolgt.

J. DE SMET
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TOPONYMICA UIT DE KUSTSTREEK
(vervolg van 1959, blz. 344)
SANDESHOVED (grondgebied waarop de stall Nieuwpoort
tot stand kwam). Wij hebben hier reeds eerder deze plaatsnaam besproken. (Biekorf 1954, 102). De traditionele, voor
de hand liggende, door de lokale omstandigheden opgedrongen verklaring, nl. « zandhoofd, zandige landtong, vooruitspringend duinland >>, stuit op aanzienlijke taalkundige
moeilijkheden wegens de aanwezigheid van de genitief -s :
er staat niet « zandhoofd », maar « zandshoofd >>.
Het toponiem werd onlangs door Gysseling ( 1 ) vergeleken
met andere analoge toponiemen, waarin het eerste lid geen
persoonsnaam (meestal een waternaam) is en met het tweede
lid door de genitief -s verbonden is : Diksmuide (monding
van de Dijk), Amersfoort (in Nederl. : voorde op de Amer),
Deulemont (Frankrijk : uit Deulesmont, monding van de
Deule) ( 2 ), Merksplas (Merk = Mark, riviernaam) e.a. (3).
Merken wij op, dat in al deze toponiemen het tweede lid
niet in verbinding staat met een algemeen zelfstandig naamwoord, maar met een wel bepaalde plaatsnaam. Citeren wij
Gysseling : « In toponymische composita is de genitief normaal bij een persoons- of diernaam als eerste lid. Het voorkomen bij waternamen wijst op personificatie (eventueel
delficatie : Seine en Marne b y. werden, blijkens inscripties,
als godinnen vereerd). In Sandeshoved wordt de pseudopersonificatie verklaard door de betekenis van het tweede
lid : een lichaamsdeel >>.
Is dit beroep op « pseudo-personificatie » niet wat to ver
gezocht ? In ieder geval kan dus de betekenis niet zijn :
zandhoofd, zandig duinland.
Er doen zich o.i. twee verklaringsmogelijkheden voor. Ofwel
is Sand een persoonsnaam : een dergelijke persoonsnaam heeft
bestaan ; wij hebben aan de anthroponymisten gevraagd of
deze mogelijkheid in onderhavig geval in aanmerking komt,
maar ze hebben niet geantwoord ( 4 ). Ofwel — en gezien de
lokale omstandigheden is dit de meest aannemelijke hypothese
— was Sand een plaatsnaam, de naam van een duinland,
waarvan het vooruitspringend gedeelte oorspronkelijk Sandeshoved genoemd werd. Later zou dan Sandeshoved, Zandshoofd
de naam van het gehele Zand geworden zijn.
(1) M. Gysseling, Mededelingen Naamkunde, 35 (1959), 67-68.
(2) Nu nog Duizemonde op de volksmond in Zuid-Westvlaanderen.
(3) Aan de lijst van Gysseling kan nog Lexmond (dorp aan de
Lek in Nederland) toegevoegd worden.
(4) Biekorf 1954, 102.
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DIKSMUIDE (Dicasmutha in 1089). De traditionele verklaring van dit toponiem, verklaring waarbij ook Gysseling ( 1 ) zich aansluit, luidt << monding van de Dik-, Dijk »,
waar dan de Dijk een bepaalde in de flier uitmondende
waterloop, wellicht de Handzamevaart, zou zijn. In ZuidWestvlaanderen (ook te Diksmuide ? ) betekent dijk immers
ook gracht. Wij willen deze verklaring gaarne onderschrijven,
op voorwaarde dat er onderzocht wordt of zij semantisch wel
aanvaardbaar is, m.a.w. of het woord dijk reeds in de
lle eeuw in het Kustland de betekenis van gegraven waterloop had. De dubbele betekenis van opgeworpen wal en
gracht moet reeds zeer oud zijn, blijkens de betekenissen van
verwante woorden uit andere talen : ags. die, eng. dike
gracht ; hd. teich : vijver ; oudn. dik : vijver, poel, moeras,
enz. De betekenissen gracht (vijver) en dijk (wal) lopen
dus van overouds dooreen. Ook het mnl. dyc betekende dam,
gracht, poel, moeras.
Ter vergelijking de eng. plaatsnaam Ditcheat (Dichesgate
in 842) : << the gate of the dike » ( 5 ). De vorm Dichesgate
benadert ten zeerste ons Dicasmutha en morfologisch en
semantisch : beide betekenen een opening voor een gegraven
waterloop.
GREVENINGE. Voormalige zandplaten en schorren, later
polder en watering op de linkeroever van het Zwin te Westkapelle, Hoeke en Sint-Anna-ter-Muiden. De polder werd
ingedijkt door het opwerpen van de Greveningedijk, die boogvormig aansluit bij het oude dijkenstelsel van Groot-Reigarsvliet ( 6 ). Het dorp Sint-Anna-ter-Muiden (oorspronkelijk
Mude = slijkgrond, en niet monding ! ) dankt zijn ontstaan
aan deze dijk.
Wat betekent de naam Greveninge ? Hij is geen alleenstaander in ons taalgebied :

— Grevelingen (Frans Gravelines) : Greveninge en Graveninge in de 12e eeuw, later Grevelingen. Opgericht aan de
Grevelinge of Greveninge.
— Grevel - Grevelland : land te Lo en Nieuwkapelle,
Gravela - Gravelle in 1176.
— Grevelingen : de tegenwoordige naam van de oude
Greveninghe, de zeearm langs de N.O. zij de van Schouwen
en Duiveland. En andere nog. Hier moge ook gewezen worden
op Grevenisse.
(5) Eilert Ekwall, Diet. English Place-Names 139 (Oxford 1951).
(6) Zie onze « De oorsprong van de Vlaamsche Kustvlakte »,
Knokke 1939.
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Over deze naamvormen schreef SchOnfeld het volgende :
« ...Maar aan de andere kant was menig water onmiddellijk
eigendom van de graaf of grensde zijn bezit eraan of was
het op zijn last ten behoeve van de afwatering gegraven.
Voor bovengenoemd Gravinnesloot nu menen wij deze
oorsprong van de naam te mogen postuleren, mede met het
oog op andere, klaarblijkelijk eveneens natuurlijke Zeeuwse
wateren, die alien met graven-, greven- gevormd zij n, en
waarvan wij dus... aannemen dat het namen zijn opgekomen
in de grafelijke tijd. Het is allereerst Greveninghe... >> (7).
Bij deze uitleg kunnen wij ons niet aansluiten. In de taal
van het kustland is grave (comes) immers nooit greve geworden.
In vergelijking met de dubbelvormen evene - eveninge,
bredene - bredeninge (breninge) ligt het voor de hand een
dubbelvorm gravene of grevene (voor zover wij weten niet
overgeleverd) en graveninge of greveninge, afgeleid van een
woord grave of greve, te postuleren.
Wat is dit grave, greve ? In geen geval graaf « comes >>,
maar, evenals in evene (heve = moeras), een woord dat wijst
op de gesteldheid van de bodem. Carnoy heeft hier o.i. de
juiste weg gewezen ( 8 ) : gallo-rom. Bravo : kiezel, uit kelt.
grava : grint. Daaruit ofra. grave : kiezelsteen (thans greve),
gravele thans gravelle), waaruit mnl. graveel.
Grave, greve zou dus betekenen : grintoever, grintstrand,
grofzandig strand, en wellicht kortweg strand (zandplaat ? ) .
Met de bekende verzamelsuffixen wordt dit dan gravene of
grevene en verder graveninge of greveninge.
J. DE LANGHE

Benedictijnenkloosters in West-Vlaanderen
West-Vlaanderen krijgt als eerste vlaamse provincie zijn beurt in
het grote Monasticon van Dom Berliere. De pas verschenen eerste
aflevering omvat de volgende stichtingen :
Mannen. De abdijen van Sint-Jan-op-den-Berg (Terwaan en leper),
Oudenburg en Sint-Andries ; de proosdijen van Kortrijk en Poperinge ;
de priorijen van Houthulst, Bredene, Koekelare, Eggewaartskapelle,
Nederwaasten ; het klooster (cella) van Torhout. — Vrouwen. De
abdijen van Mesen, Gistel, Nonnenbossche, Merkem en leper (Ierse
damen) ; de priorijen van Poperinge en Menen.
Dit standaardwerk, uitgegeven onder de lending van Dom Nicolas
Huyghebaert van de St.-Andriesabdij, wordt in een volgend nummer
besproken. Voor intekening zie prospectus (bijblad) in dit nummer. — B.
(7) M. SchOnfeld. Mededelingen Naamkunde 28 (1952) 12-13 :
Middeleeuwse Slootnamen in Nederland.
(8) A. Carnoy. Plaatsnamen met -ingem en -egem uit gewone
plaatsnamen afgeleid. VM. Kon. Vl. Academie 1940, 533-34 ; 537-41.
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KOSTER DE BEL VAN DAMME
als Bids van de geschiedschrijver H. Q. Janssen
Het gaat om Norbertus De Bel die koster te Damme was
van 1807 tot 1873. Hij zette een merkwaardige genealogie
van de kosters De Bel te Damme voort. Immers in 1706 stierf
Severin Dhooge, koster van Damme, en hij werd opgevolgd
door Johannes de Bel. Deze was getrouwd met Francisca
Dhooge, dochter van Severin.
Johannes De Bel overleed als koster in 1756 en dan volgde
een gesloten serie De Bels malkaar als koster van Damme
op : Johannes-Jacobus (1756-1775), Johannes-Franciscus
(1775-1794), Johannes-Jacobus (1794-1807), en dan onze
jubilaris Norbertus, die getrouwd was met Ursula Watelle
en het kostersambt gedurende 64 jaar waarnam. Zijn zoon,
Johannes De Bel, geboren in 1833, zou hem dan opvolgen.
Bij de dood van deze laatste in 1902 had Damme gedurende
nagenoeg tweehonderd jaar een De Bel als koster gehad.
In augustus 1849 ontving Norbertus De Bel het bezoek
van de bekende geschiedschrijver H. Q. Janssen van St.-Annater-Muiden, alsdan predikant te Vrouwepolder. Janssen
bereidde de uitgave voor van een fragment van Jacob
van Maerlants Spiegel Historiael en kwam de historische
plaatsen te Damme bezoeken ( 1 ). Einde mei 1850 zond hij
dan een overdruk van zijn studie aan koster De Bel, die hem
zo vriendelijk en met kennis van zaken in het oude Damme
had rondgeleid. Hier volgt nu de brief die Ds. Janssen met
de overdruk meezond.
Brief van H. Q. Janssen aan Norbertus De Bel

Vrouwepolder, 27 Mei 1850.
Koster de Bel !
Misschien herinnert Gij het U nog, dat verleden jaar op Zaturdag
18 August een beer bij U geweest is, met wien Gij gewandeld
hebt buiten Damme, aan wien Gij de oude haven der Stad en het
St.-Catharina-kerkhof hebt gewezen, met wien Gij in de kerk zijt
geweest en de oude grafschriften op de zerken hebt gelezen. Die
persoon was ik, en ik herinner mij dat alles nog levendig. Ik zal
het niet ligt vergeten,' met wat vriendelijkheid en belangeloosheid
(1) De studie van H. Q. Janssen : Beschrijving en mededeling
van een fragment van den Spiegel Historiael van Jacob van Maerlant in het plaatselijk archief te St.-Anna-ter-Muiden, verscheen
in Nieuwe Reeks van werken van de Maatschappij der Nederl.
Letterkunde VI 115-157 (1850). - Over Hendrik-Quirinus Janssen
(1812-1881) zie de biografie van H. Brugmans in Nieuw Ned. Biogr.
Woordenboek IV 810-811.
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Gij mij toen behandeld hebt, hoe bereidvaardig Gij waart, om op
al mijne vragen te antwoorden en wat aangename en nuttige en
leerzame oogenblikken ik in Uw gezelschap heb doorgebragt. Thans
zeg ik er U nog van harte dank voor.
Als een bewijs, dat ik U nog niet vergeten ben en U dankbaar
blijve zend ik U hiernevens een Stukje, 't welk een gedeelte bevat
van een uitgebreid werk, weleer door Uwen grooten Stadsgenoot
1acob van Maerlant geschreven. Gij weet, dat wij ook nog over
Maerlant en zijn graf gesproken hebben. Gij zijt ook een liefhebber
van oude dingen en van de oude Vlaemsche tale. Daarom dacht ik
er U geen ondienst mede te doen, als ik U het nevengaande ten
geschenke aanbood, als staande in betrekking tot de oude Stad
Damme en tot hem, die eens het sieraad dier Stad geweest is.
Ontvang het gelijk het is, met een toegenegen hart als blijk mijner
erkentelijkheid en achting jegens U.
Koster de Bel ! wij zullen elkander op aarde misschien nook
meer wederzien... Indien ik evenwel nog eens voor eenigen tijd
te St.-Anna kom en ik daertoe gelegenheid heb, dan kom ik U
te Damme nog eens bezoeken. Misschien verzoek ik U dan, eens
met mij mede te wandelen, en mij aan te wijzen, waar het oude
Monnikereede lag, waarin ik veel belang stel.
Met achting enz...
H. Q. Janssen.
Deze brief, in privaatbezit, werd mij vriendelijk medegedeeld door dhr. W. Bossier. In dit gedenkjaar van de
oprichting in 1860 van Maerlants standbeeld te Damme,
mag deze brief hier even twee mensen in de herinnering
oproepen die, als bezoeker en gids, in de verering voor de
grote dietse dichter hartelijk hebben samengevoeld.
A. V.
Het paard in zegswijzen en spreuken

Die procedeert (pleit) om een peerd, behoudt de steert.
Jong te peerde, oud te voete (die in zijn jeugd te verkwistend is,
zal later gebrek lijden).
Lange haver geven (met de zweep slaan).
Met peerd en steert vertrekken (met pak en zak).
Zoeken naar zijn peerd, en er op zitten.
De stal sluiten als 't peerd gestolen is.
Vandaag een peerd, en morgen een koe, en overmorgen ondank toe
(met iemand die nooit tevreden is).
Dat is onze
schoolmeester : een meer bejaard paard, waar men
een jong paard naast spant om dit het trekken te leren.
Drie peerden leven de jaren van een mens.
De merrie slaat haar veulen wel, doch met een houten hoefijzer.
— Vgl. ook de spreuken door M. C. medegedeeld in Biekorf 1946, 13-16.
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MENGELMAREN
ROESELARE VAN EED TOT EED

Doorheen de wisselingen van staatsbewind hebben onze wethouders en magistraten eden van getrouwheid gezworen. Sommige
stelden het met een eedformule in hun politiek leven, anderen
kenden meer afwisseling en hadden van de ene naar de andere
eed over te gaan in een snelle opeenvolging van regimes. Tot
tragische spanningen gaf dit verloop weinig of geen aanleiding : het
formalisme van de eed kende een rustige evolutie in de realistische
— om niet te zeggen relativistische — sfeer van ons voorgeslacht.
Het 'even gaat immers verder : in staatszaken kan geen pot ooit
zo scheef zijn, of er past een deksel op.
Dr. juris M. DEBRUYNE heeft een uitstekende monografie gewijd aan de ontwikkelingsgang van de eed — naar inhoud, vorm
en praktijk — van Keizer Karels tijd tot heden, bekeken in het
plaatselijke leader van de stad Roeselare. Al de bereikbare, uitgegeven
en onuitgegeven, bronnen werden nagegaan en juridisch ontleed.
En zo krijgen we, naar onze kennis voor de eerste maal, een concrete en in detail uitgewerkte geschiedenis van de politieke praktijk,
gezien in de spiegel van formalisme en conventie. Een zeer leerrijke
studie van meer dan locale betekenis. Hoewel de locale geschiedenis
van Roeselare er heel wat door wordt verrijkt. Aileen de al te
compacte typografie van de uitgave kan misschien een lezer afschrikken en de waardering van de inhoud in de weg staan. — A. V.
MICHIEL DEBRUYNE. De eed van de magistraat van Roeselare in het
Licht van de politieke gebeurtenissen. Roeselare, 1960. In-8, 44 blz. met
4 buitentekstplaten. Uitgave door het Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap van Roeselare en ommeland. (Te bestellen bij de auteur :
Spanjestraat 30, Rumbeke. Prijs : 50 F. Over te schrijven op
P.C.R. 4051.04).

DAGELIJKS LEVEN OP DE MOLEN

Van de hand van A. Bicker Caarten, de auteur van het bekende
werk << De Molens in ons Volksleven >> (Biekorf 1958, 28) , verscheen
de beschrijving van een bedrijvige poldermolen bij Leiden : de nog
bewoonde achtkanter van de polder Waterloos bij Rijpwetering,
gemeente Alkemade (Z. H.) .
Van de ongeveer 400 in Nederland overgebleven windwatermolens
zijn er maar ongeveer 184 nog in gebruik, en dit aantal neemt
steeds af. Er zijn er voorheen enige duizenden geweest. Daaruit
blijkt wel het grote belang van dit opzet : het dagelijks leven op
en om de molen te beschrijven en te fotograferen. Niemand kan
dit beter dan A. Bicker Caarten die met hart en ziel dagen en
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nachten op de bovengenoemde molen sleet in zoverre dat hij er
a.h.w. werkelijk geleefd heeft.
Peilbeheersing, woonruimte, zomerhuis, palingvangen, polderschouw, rietdekken, vorst en mist, nachtmalen in het barre duister :
dit alles en zoveel meer wordt er uitgelegd en met prachtige afbeeldingen verduidelijkt. Ook de technische zijde, de hele werking van
een poldermolen, wordt toegelicht en een schets van de geschiedenis
van de Waterloospolder en zijn bemaling besluit het geheel. In
woord en beeld ziet men hoe de Hollandse watermolenaar zijn
dagelijks leven voert. Een parel van levende folklore. — C. DEVYT
— A. BICKER CAARTEN. In Holland staat een, molen. Leiden, A. W.
Sijthoff, 1960. 88 blz. met 31 grote foto's en 4 kaarten. Prijs 3,90 fl.
— Gelijkijdig verschijnt een uitgave met bindteksten in het Engels,
Duits, Frans en Spaans (met weglating van de historische schets van
de polder en zijn molenaars).

MONUMENTENZORG

Ter gelegenheid van de tentoonstelling over monumentenzorg
die in 1959 in het museum Het Prinsenhof to Delft werd gehouden,
is een mooi geillustreerde brochure uitgegeven geworden. Daarin
belicht IR. R. MEISCHKE, direkteur bij de Nederlandse Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, het vele werk dat deze dienst sinds
1945 verricht heeft, evenals de principes en de problemen waarmee
bij restauraties rekening moet gehouden worden. << Niet alleen voor
het buitenlands toerisme, maar ook voor onze eigen recreatie is
het, dat wij deze monumenten in stand moeten houden. Het monument van vroeger zal een behoefte zijn voor de toekomst en hoewel
wij deze wereld van de toekomst niet kennen, .een ding weten wij
toch heel zeker, de gebouwen die wij op dit ogenblik in stand
houden, zullen zoveel verschillen van wat men dan gewoon is,
dat zij steeds opgemerkt zullen worden, en dat zij steeds zullen
wezen een verrijking van het leven van alledag >>.
13ijzonder leerrijk zijn de 36 paar afbeeldingen die de staat van
de gebouwen — kastelen, kerken, woonhuizen, boerderijen — voor
en na de restauratie laten zien. De onderlegdheid waarmee in
Nederland gerestaureerd wordt, en de archeologische studie die met
dit werk gepaard gaat, mogen ons gewis tot voorbeeld strekken.
Met een pijltje wijzen we hier naar de bekende houten Vlaamse
standerdmolen uit 1643 op de bolwerken van Retranchement (Zeel.)
die door oorlogsgeweld zwaar beschadigd was en in 1948 werd
hersteld en vernieuwd (afb. p. 82-83).
In de reeks lezingen, die elke winter door het Stadsbestuur van
Brugge in het Groeningemuseum worden ingericht, sprak Ir. R.
Meischke op 14 februari van dit jaar over << Praktijk en denkbeelden
van de monumentenzorg in Nederland >>.
L. D.
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CHIRURGIJN PIETER-JOZEF GHEKIERE VAN OEKENE

Volgens de opgegeven datum in Biekorf (hiervoor blz. 124)
zou Pieter-Jozef Ghekiere nog geen 16 jaar oud geweest zijn toen
hij als bezoldigd chirurgijn van de dis te Rumbeke werd aangesteld.
Dit is niet waarschijnlijk. De dis van Rumbeke werd nooit bediend
door « halve jongens >>, doch door chirurgijns met naam en bekwaamheid, zoals de twee voorgangers van Ghekiere geweest zijn :
Mr. Nicolais Bourgeois, een gezonde kerel, die te Rumbeke niet
minder dan 20 kinders won en zijn jubile « van 25 jaar getrouwd >>
vierde met zijn vijf de vrouw ; en na hem Mr. Jan Minnaert die
niet meer dan driemaal trouwde en wiens oudste zoon JoannesFranciscus in 1785 meester-chirurgijn was in 't kasteel van Gent.
Uit de disrekeningen van Rumbeke blijkt dat P. J. Ghekiere
van Oekene wel degelijk tot « gepensionneerd chirurgijn >> benoemd
werd op 22 februari : zijn jaarlijks pensioen van 12 ponden grote,
ingaande op 22 febr. 1777, werd hem in 1779 voor twee jaarscharen
uitbetaald, de 24 p. gr. omgezet in 288 ponden paresis.
De rectificatie van de geboortedatum van onze chirurgijn heeft
me meer moeite gekost. Te Oekene kregen immers, in de eerste
helft van de 18e eeuw, vijf kinderen Ghekiere de doopnaam PieterJozef, nl. in 1714, 1725, 1727 en twee in 1741. Dit blijkt uit de
kerkregisters van Oekene (f. 24, 76, 93, 171 en 172).
Anderzijds leerde mij de huwelijksakt van de chirurgijn (Hooglede 7 juli 1777 ; met Balbina Ghyselen) dat zijn vader ook een
Petrus-Josephus was, terwijl de vader van het doopkind Pieter-Jozef
in 1761 als een Franciscus Ghekiere ingeschreven staat.
De oplossing van deze puzzle werd mij gebracht door de overlijdensakt. Chirurgijn Ghekiere stierf te Hooglede op 1 sept. 1822.
De overlijdensakt luidt : « Petrus Ghekiere, 80 jaar, chirurgijn,
geboren te Oekene, en wonende te Hooglede, zoon van Pieter-Joseph
en van Clara Verraes, weduwnaar van Balbina Ghyselen, overleden
1 sept. 1822, 11 ure voormiddag in zijn woning in deze gemeente ».
Deze gegevens verwezen mij naar de geboorteregisters 1741-1742
te Oekene : daar is hij inderdaad ingeschreven als geboren op
21 juli 1741, zoon van Pieter-Joseph en van Clara Verraes.
Het eerste kind van de chirurgijn werd geboren te Oekene op
26 april 1778 en gedoopt als Jan-Baptiste. En, zoals gebruikelijk
was, peter was de vader van de vrouw, en Clara Verraes, de moeder
van de chirurgijn, was meter.
Chirurgijn Ghekiere, geboren in 1741, en niet in 1761, was dus
bijna 36 jaar toen hij te Rumbeke als chirurgijn van de dis benoemd
werd.
Het kan niettemin wonderlijk schijnen dat het disbestuur van
Rumbeke beroep deed op een buitenstaander, terwijl er op eigen
bodem een knappe chirurgijn gevestigd was, namelijk Mr. Jan
Hahn, geboortig van Magdeburg in Duitsland, buitenpoorter van
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Roeselare en die reeds dienst gedaan had in Poelcapelle vooraleer
hij zich in 1774 te Rumbeke kwam vestigen. Maar die man was
slechts 25 jaar oud en miste misschien wel het gezag en de ondervinding waar zijn oudere concurrent, P. J. Ghekiere van Oekene,
mede bekleed was.
En daarbij : op de leenhofstede Wervickhove, — een der belangrijkste van Rumbeke, — boerde sedert mei 1750 Maerten GhekiereVangheluwe, die de eigen oom was van de chirurgijn P. J. Ghekiere
van Oekene. Sedert 1758 had hij zonder onderbreking deel uitgemaakt van het schepencollege van 't graafschap Rumbeke en, toen
er in 1777 een nieuwe chirurgijn van de dis moest benoemd worden
te Rumbeke, kan dat verwantschap wel uitgedraaid hebben in 't voordeel van zijn broers zoon. Toen zowel als nu speelden de familiebetrekkingen dikwijls een belangrijke rol bij de gemeentelijke
benoemingen.
De chirurgijn P. J. Ghekiere was werkelijk een afstammeling van
Jake Ghekiere, die wel geen heere was van 't Hof t' Ouckene, maar
die boerde op 't fonchier van deze heerlijkheid, dat nu nog de
name draagt van Djakens hof. Zijn vader P. J. Ghekiere-Verraes
was immers zoon van Joos Ghekiere-Basyn, die zoon was van
Pieter Ghekiere-Lanno. En deze was zoon van Jake GhekiereCoopman, die op geheel de streek afstammelingen heeft met
klinkende namen.
Onder de nazaten van de chirurgijn P. J. Ghekiere zijn er aan
wie hij zijn chirurgicale of medecinale geneigdheden schijnt overgezet te hebben. Hij is immers de grootvader van Frans AndriesMaleveys, geneesheer overleden te Roeselare 11 mei 1884, en de
overgrootvader van Firmin Verhelst-Van Oost, geneesheer overleden
te Menen 17 sept. 1894.
J. D. D.
NUNNEDINGEN

Biekorf hiervoor blz. 30
Nunnescheten als gebakvorm is hier in de streek nog volop
bekend. In een Poperingse groothandelszaak hoorde ik onlangs een
bediende, die << nunnescheten » uit wegvoeglijkheid wilde vermijden, spreken << van die nunnedingen ». En het gezegde daar
is voor geen sou nunnevlees aan » is nog volop bekend.
Hetzelfde geldt voor nunnegeld. Betalen met nunnegeld wil
zeggen betalen zonder geld : zoals nunnen en paters doen, vooral
de bedelende orden, met de belofte van een goen onzevader >>
of een goe' gebed te lezen. Anders gezegd : << me gaan en goen
onzevader in de busse steken >>.
Verder heeft men nog nunnewerk d.i. allerhande knutselwerk,
speldekussentjes in alle vormen en stoffen en kleuren, kinderspeelgoed bestemd om weg te geven of wel voor de kleinen uit de
krutschole >> of bewaarschool. (Nu zegt men de kleuterschool).
A. B. Stavele
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HIJ ZWIJGT DAT HIJ BERST

en andere superlatieve zegswijzen
Die zegswijzen, waarover Biekorf hiervoor blz. 118-120, zijn zo
schaars niet als men op 't eerste gezicht zou menen. Wanneer ik
luister met het oor van mijn jeugd naar hetgeen ik vernam van
de boerejongens op school, lopen de zegswijzen « zwak en zere >>
uit mijn pen. Hier zijn ze dan — ten dele nog maar — zoals ik
ze hoorde in de Leiestreek.
Hij lacht dat hij schokt, dat hij krunkelt.
Hij eet dat hij klakt.
Hij heeft zeer dat hij pieroogt.
Hij zwijgt dat hij berst.
Hij beeft dat zijn tanden klabetteren.
Het waait dat 't buist.
Hij boft dat 't van de schippe loopt.
Hij zou drinken dat 't een frank is.
Daar zitten weegluizen dat 't huis ervan wikkelt.
Die handdoeken zijn zo dunne dat j' er de gazette kunt deure lezen.
Hij liegt dat de molens draaien, dat zijn neuze krult, dat de kalk
van de zolderinge valt.
Hij weert hem dat hij scheel ziet.
Ze slagen daar dat 't gers in hun gat groeit.
Hij kreeg slagen dat zijn vel omhoge ging.
Hij babbelde dat zijn muile scheef stond.
Hij liep dat hij Been pap meer 'n kon zeggen.
Hij brielt dat 't al en te vele scheelt.
Hij liep dat zijn tonge op zijn buik ping.
Ze vrijen dat 't kraakt.
Ze krakelen dat 't stof in 't gebuurte waait.
Hij zwaait en zwinkt dat 't haar door zijn mutse groeit.
Er zijn er nog heel wat, maar ze willen niet allemaal neergeschreven worden ; ze staan te vet, te zot of te bot, met een woord :
te superlatief. Vele zijn zo plat dat ze alleen in de mond van de
boskanter en de peerdedief niet misstaan. Ik wil 't niet gedroomd
hebben dezulke te vermelden ; die 't horen of lezen zouden kunnen
zeggen : die kerels van te lande kunnen zo dinne doen dat 't de
keerse uitschijt ».
G. P. B.
KOEKEVOLLAARD

In een vorige mengelmare (blz. 61) was er sprake van koekevollaard. 't Moet zijn dat dit woord ook bekend is over de schreve
(= Frans-Vlaanderen) en in de streek van Westouter. Immers bij
de bewerking in de streektaal van het stuk De Vier Jaargetijden >>
van Anton Coolen door Flor Barbry, wordt koekevollaard daar te
pas gebracht in de betekenis van « koekebrood ».
A. B. Stavele
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BROOD KNEDEN MET DE VOETEN

Biekorf hiervoor blz. 128
Deze manier van kneden is nog steeds in zwang bij zekere
boeremensen. Ik vernam het van Ir. H. Van Poucke, die mij zegde
dat hij zijn oom Alfons V. P. te Nazareth al de dochters elke
week om de beurt in de trog moesten trampelen om de deeg te
kneden. De tantes wonen nu op de plaats, maar dit werk werd
verricht tot ze uitscheidden van boeren. En andere boeren in de
buurt doen het nog.
Door de band zijn het mannen die kneden. Ten slotte, zei mijn
zegsman, is kneden met de voeten zo proper als kneden met de
handen op voorwaarde dat de voeten goed gewassen zijn. In regel
werd het werk nooit to evertrouwd aan dienstpersoneel, want het
kwam eens aan de dag bij de Paelincks dat een hoeveknecht bij het
trampelen zijn broek had afgesteken in de trog en daarom die
week geen roggebrood wilde eten, voorwendend zieke mage. Zulke
baldadigheden konden uiteraard maar bij een roggebakte uitgemeten worden.
Daar wordt nog in andere landen in troggen en kuipen getrampeld. In Portugal gaan bendebazen van hof tot hof om druiven
te persen met de voeten, in ploegen van zes tot acht, voor rekening
van de Engelse portwijnhandelaars. Het werk gaat van de voet al
dansend en zingend, en al de barrevoetse druiventrampelaars dragen
daarbij de grote zwarte torenmuts met lange kwispel.
G. P. B.

PAASPENNING - BIECHTPENNING

Biekorf hiervoor blz. 126
Te Meulebeke, waar ik 24 jaar als pastoor stond, wordt bij de
paasbiecht algemeen de paaspenning gegeven. Uitzondering maken
alleen vreemdelingen die zich op de parochie komen vestigen en
het gebruik niet kennen. Ook de schoolkinderen brengen, als ze
gezamenlijk naar de paasbiecht komen, een penning mee.
C. S.
Van 1938 tot 1947 was ik onderpastoor te Ooigem. Dan bestond
nog de gewoonte van de paaspenning, soms genoemd biechtpenning », te Ooigem, Bavikhove, Beveren (Leie). Ik meen dat
die gewoonte nog bestaat, ook op andere parochies in de Leiestreek.
Een opsporing in deze streek zou zeker de moeite loners.
Te Sint-Joris-ten-Distel is de paaspenning nog heden in gebruik.
T. H.

Te Kortrijk is de paaspenning niet in 't gebruik. Toch waren
er in de jaren 1925-1930, o.m. in de St.-Elooiskerk, nu en dan
biechtelingen die, bij 't weggaan, een penning in de biechtstoel
wierpen boven 't hekkentje weg. De pastoor zei me dat dit mensen
waren uit het naburige Bissegem en verderop (Wevelgem) die met
Pasen naar de stad kwamen biechten.
G. L.
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Men zal opmerken dat de biechtpenning niets te zien heeft
met de « boete of penitentie >> : hij is alleen een taai getuige van
de vergoeding die oudtijds door de biechteling aan de pastoor
gegeven werd. Dit in een tijd dat de paasbiecht, in de algemene
praktijk, de enige biecht van het jaar was : zij was, met de paascommunie, door de kerkelijke wet geboden, en de mensen onderhielden het gebod zonder meer. Op heel wat plaatsen had de
biechtpenning een wettelijk uitzicht gekregen, en was hij een taks
geworden. Oude kerkelijke of stedelijke tarieven (zoals voor het
oude bisdom Doornik in 1536, voor de stad Brugge in 1558)
bepalen de taks of laten de biechteling vrij zijn penning geven :
Als de biechte geschiet binnen de Kercke de Prochipape oft zijn
stedehouder sal hebben diesmen hemlieden ghewillich gheven sal >>
(Brugge, 1558).
Een paar concrete voorbeelden. De pastoor van Werken, handelend over de paasplicht in 1537, schrijft in zijn rapport : Als
zij commen ter kercke [ontvang ik] van biechtene te hooren, niet
anders dan hemlieden belieft ». Zijn gebuur te Zarren schrijft :
« Item, van biechte te hooren in de kercke ende specialick in de
veertich daghen, elck gheift dat hij wille ; daer comter tzestich oft
zeventich die niet en gheven, bij aermoede >>. De pastoor van
Kruiszande had in datzelfde jaar 1537 nauwelijks « 116 prochiaenen
die ten helighen sacrament jaerlicx behoren te ghane, ende gheven
teenen biechtpenning een twaelfaert ende ten minste een groot ten
lasten reyse voor Paesche, vele niet >>. (A. Hodiim in Album
English, ed. 1952, p. 191).
Een twaelfaert was een kleine zilveren munt van 12 mijten
Vlaams ; een groot was 1/3 kleiner en had een waarde van 8 mijten
Vlaams. (Een mijte was een zeer kleine koperen munt).
A. V.

MAANDAG : WEGLOPERSDAG

In aansluiting met de mengelmare : Vrijdag : Doorlopersdag >>,
in Biekorf hiervoor blz. 126, kan ik mededelen dat te Staden,
Zarren, Kortemark, en waarschijnlijk nog meerdere gemeenten in
de omtrek, de maandag beschouwd wordt als een weglopersdag.
Toen mijn moeder in haar jonge jaren te Staden in « Den Gouden
Hoorn - Herberg en Restaurant >> het werk als dienster zou aanvaarden, mocht ze van de waardin alleszins niet op een maandag
beginnen. 't Zou immers niet van langen duur zijn. Ze is dan de
dinsdag gegaan. En moeder is er drie jaar gebleven en er « uitgetrouwd ».
Ook wordt de maandag aanzien als een kwade dag om te trouwen.
Een huwelijk op een maandag voltrokken, zal niet lang standhouden.
Waar wordt de maandag nog aanzien als een weglopersdag ?
MAURITS DEBAERE
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ZWINGELAARS EN SCHUREDORSERS

In Biekorf hiervoor blz. 22 was er sprake van « vummen en
dekken met van 't zelfde >>. En van << schurederschers vummen en
dekken met zwingelaars >>. Het volgende zal deze zegswijzen uit
het landbouwvak verduidelijken.
Wanneer men vummen en schelven oogstvruchten, en zelfs vias,
dekt met van 't zelfde, betekent dat een zekere zorgeloosheid ;
dat is werk van : 't komt er niet op aan, we weten er toch geen
blijf mede. In het omgekeerde geval << bezette >> men de kappe van
schelven en vummen met speciaal met de hand gedorsen stro om
dan achteraf, wanneer de schelven of vummen moesten overwinteren, te laten (her)dekken door de strodekkers van stiel.
De hoeveelheid dekstro is uiterst klein in vergelijking met de in
vummen of schelven getaste hoop schoven. Uit het tweede gezegde
kan men dus afleiden dat er veel meer schurederschers waren dan
zwingelaars. Gewoonlijk was er maar een zwingelare tegen drie a
vier schurederschers op een groot hof.
A. B.

Stavele

HERVRAGEN

(Biekorf hiervoor blz. 64 en 126)
Te Staden als antwoord algemeen in gebruik : << Ze zijn er al
mee weg >> of brutaler : << Hadt ge er op gezeten, ge waart mee ».
Onder schooljongens : << 'k En zegge het geen twee keren voor
den zelfsten ezel ».
DAT KOIVIT AAN VEREECKENS UIT

Spreuk te Staden gebruikt om te beduiden dat jets << overeen
uitkomt ». Zou de naam << Vereeckens >> speciaal gekozen zijn
wegens de gelijkluidendheid met << overeen » ?
In plaats daarvan zegt men ook : << Bah ja, acht en elve is zeven
en twaalve >>.
MAURITS DEBAERE

LUCIFER

Met betrekking tot het stopsel uit Lucifers olievat in de zin van
kwaadspreekster (Biekorf 1959, blz. 151) kunnen nog beide volgende gelijkaardige uitdrukkingen aangehaald, evenwel met verschillende betekenissen :
Van een minder befaamd persoon : << Wien' da' ze peist van te
trouwen met N... : 't is 't stopsel van Lucifers oliepulle ! >> (Gehoord
te Ramskapelle-a-IJ. ; Wien' met kort uitgesproken ie.)
Van een onooglijk-plomp vrouwspersoon (zonder bijdenkbeeld
van zedelijk gebrek) : << Kijkt e keer daar ! Da's juiste lijk 't stopsel
van Lucifers oliepulle ! >> (Gehoord te Nieuwpoort.)
Vgl. ook nog De Bo, i.v. Ende (Het is gelijk het ende van
Lucifer).

A. VU.
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PETTE, METTE. — Peter, meter. De pastoor van Keiem, handelend

over zijn profijten bij het doopsel, schrijft in zijn verslag anno 1527 :
steken zomwijle petten of metten in de keersse 2 schelen parisise,
(A. Hodiim in Album English, ed. 1952, p. 190).
tes by gracien
— Men zal hierbij het steken in de keerse opmerken : de offerpenning werd in de kaars vastgestoken, zoals ook bij andere offeranden
(huwelijk, uitvaart) in gebruik was.
DOBBEL DOBLET. — Een soort straatkeien, in 1595 te Veurne
ingevoerd uit Bethune via Waasten. Betaelt de Weduwe van Jan
Wybauts, woonende tot Bethuyne, over de leveringhe tot Waesten
van 52.000 calsiesteenen dobbel doblet, ten pryse van 19 guldens
(Stadsrekening Veurne 1595 ; bij Heinderycx, Jaertduust...
boeken 3, 310).
VERBRAUTVEN. Verbruiken bij het brouwen van bier. Item
betaelt den muelnare van alden coerne dat wy verdaen hebben ende
vant graen dat wy verbraut hebben bedraghende tsamen de somme
van 33 sc. gr. (Uitgave voorkomend in de rekening 1523-24, f. 64,
van het Sioenklooster te Kortrijk). — De zusters handen een eigen
brouwerij en kochten jaarlijks een zekere hoeveelheid hoppe aan. —
Niet bij Verdam.
TROCH. — Houten bak om zieken te dragen, draagtrog. Het reglement van het gasthuis te Poperinge anno 1528 bepaalt het volgende.
Bij pestziekte zullen de zusters van het gasthuis de voorseide patienten haelen, ende indien sy niet vroom en sijn om te gaen, die
haelen in troggen ofte anderzijnts
Zo de zusters zelf niet sterk
mans
genoeg zijn, zal daarin door de wetheren met de hulp van
voorzien worden. (Westvlaamsch Archief I, 1939, 21).
ofte vrauwen
PROCHIEPAEPSCIP.
Ambt van parochiepape = parochiepastoor.
Op 28 sept. 1470 was byden ghemeenen college van scepenen van
Brugghe ghesloten ende gheconsenteirt dat beer Heinric Schoweland
hebben zoude ende bedienen tprochiepaepscip vander Magdeleene
buten Brugghe nu ter tyd vachierende ende inden handen vander wet
comme zynde byder doot van beer Victoor Roos (Brugge, Stadsarchief. Sententien Civile 1470, f. 108). — Niet bij Verdam, die wel
paepscap en parochiepape heeft.
PRELAETBRIEVEN. — Brieven van uitnodiging naar de H. Bloedprocessie door de magistraat van Brugge gezonden aan de abten van
zeekantig Vlaanderen. Ghesonden Jan de Rivaige oostwaert metten
saufconduiten vander brugghemaerct ende metten prelaetbrieven jeghen
den heleghen bloeddach, was ute xv. daghen, comt 30 sc.
(Stadsarchief. Stadsrek. 1465-66, f. 29).
LYFSIVIN. — Lijfvarken = volwassen (eenjarig) varken dat er zich
toe leende om te worden gemest. Boeren die een kudde varkens
hielden, brachten hun lyfswine op de markt ; daar werden zij
gekocht door dorpelingen en poorters die een varken wensten te mesten.
Zie P. Lindemans, Gesch. Landbouw II 425. In 1325 schat Simon
de Rikelike, vrijlaat te St.-Pieters-op-de-Dijk, zijn
3 lyfswin
op
6 pond paiement (= ca. 3 sc. gr.). In 1329 heeft hij
4 lyfswin
en schat ze op 4 sc. gr. (Memoriaal ed. J. De Smet, Kon. Com. Gesch.
1933, p. 62, 70). Een lijfvarken of lijfzwijn had dus een waarde van
1 schelling grote. Lopelingen werden geschat op 1/2 schelling, zeugen
op 2 schellingen, baken (vetgemeste varkens) op 2 1/2 a 3 schellingen
grote. — Lyfswin niet bij Verdam.
A. V.
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VRAAGWINKEL
Het oude Kortrijkse bunder
In Geluwe en waarschijnlijk in nog andere dorpen van de kasselrij
Kortrijk werd het oude Kortrijkse bunder als landmaat betrekkelijk
veel gebruikt. Dit bunder is kleiner dan het gewone of << vulle >>
Kortrijkse bunder. In de kasselrij Oudenaarde is het oude bunder
precies een achtste kleiner dan het gewone. Wij vermoeden dat deze
verhouding in de kasselrij Kortrijk ongeveer dezelfde moet geweest
zijn. Kent iemand de juiste oppervlakte van het nude Kortrijkse
bunder ?
KLAAS MADDENS

Oppelin
Wat is dat voor een gebak, een << oppelin
dat in dat Nieuwpoorts raadsel van 1812 in 't vorig nummer (blz. 127) genoemd wordt ?
w. v. N.
Zwarte Bende
<< 't Is een van de Zwarte Bende : zo hoorde ik in de jaren 1920
te Menen. Bedoeld was een groep opkopers van onroerend goed, speculanten die grote eigendommen opkochten om ze als bouwgrond te
verkavelen. Is deze benaming nog ergens bekend of in gebruik ?
R. B. M.

Invieren — Inbranden
Stijn Streuvels heeft het invieren in zijn streek beschreven in Biekorf
1949, 118. Meer naar 't Oostvlaamse toe spreekt men van inbranden.
Oorspronkelijk was dit het vuurmaken voor de woning van een nieuwe
gebuur en de daarmee samengaande drinkpartij. Waar is dit gebruik
nog bekend of in voege ?
M. W.

Op zijn, aanzichte
Van een soldaat die zonder permissie naar huis komt zegt men in
de Leiestreek : Hij is naar huis gekomen op zijn aanzichte. Ik heb
ook nog gehoord : ...op zijn hoar. Waar is deze laatste zegswijze in
gebruik ?

G. P. L.

Schoenen afvegen
Men deed dat om c getrakteerd
te worden : met de zakdoek
ging een van het gezelschap de schoenen afvegen van de eigenaar, de
boer, de << patron die naar het werk kwam zien. Ook van jonggetrouwden of van gevierden werd dit gedaan, door iemand van
't personeel, met het doel een fooitje te ontvangen. Sedert lang heb
ik dit niet meer gezien. Is dat bij de jongeren nog bekend of in
gebruik ?
V. H.

Tranen met tuiten
Waar schreemt men en waar lacht men tranen met tuiten ? of waar
(in de zegswijzen) doet men 't allebei ?
F. A. S.
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BIEKORF
WESTVLAAMS ARCHIEF
VOOR GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE
DAT IS EEN LEER- EN
LEESBLAD VOOR ALLE
VERSTANDIGE VLAMINGEN
GESTICHT IN 1890
DOOR GUIDO GEZELLE

EN FOLKLORE
VERSCHUNT MAANDELIJKS TE BRUGGE

61.e Jaar 6- A met extra vervolgnummer Zomermaand 1960
Bij een driehonderdste verjaring

HET GROTE VREDEFEEST VAN 1660
TE BRUGGE
De Westfaalse Vrede van 1648 had Europa in feest gezet,
onze Spaanse Nederlanden hadden dan echter niet mogen

meevieren. Spanje en Frankrijk zetten de oorlog verder. En
dat duurde nog weer tien jaar. Totdat Spanje de << slag der
Duinen >> verloor en Frankrijk betaalde met Artesie en met
een Spaanse bruid. De diplomaten hadden nu, in november
1659, op het Fazanteneiland, de vrede bezegeld met een
huwelijk dat de infante Maria-Teresa met haar kozijn,
Lodewijk XIV, op de Franse troon zou verenigen.
Dit nieuws was bier uitermate welkom en zo veelbelovend
voor een vreedzame toekomst dat het verlies van de Vlaamse
zustersteden Burburg en Duinkerke niemand scheen to raken.
De opluchting was algemeen. Voor Spanje voelde men evenmin als voor Frankrijk. Alleen de vrede was van tel, onder
om 't even Welke katholieke kroon. Het land was immers
jarenlang afgelopen door de troepen van de twee partijen
en met de Spanjaards had men nog meer last dan met de
Fransen. De Brugse patricier Jacques Inbona noteerde als
volgt deze toestand in zijn dagboek op de vooravond van
de afkondiging van de vrede : << want de disorders van de
spaensche waeren onverdraegelijck door de groote extorsien
ende schattinghen, want sij en waeren niet beschaempt aen
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eenen borger af te praemen eenen gulden daegs, iae de capijteijnen vraegden aen hunne patronen sommijghe neghen guldens
ende sommijghe twee pondt groote boven hun service of to
logis daer si [de borgers aende franschen anders niet en
gaven dan logist oft service >>. (1)

Op 13 maart, in de voile Vasten, ontving de Brugse magistraat
de brief van de Raad van Vlaanderen aankondigend dat de vrede
tusschen beede de croonen van Spaegne ende Vranckrijcke »
gesloten was. De brief hield het verzoek in << den paijs >> te Brugge
officieel af te kondigen doende publijcque danckzegghynghe ande
Goddelicke goedtheydt, met sulck betoogh van blydtschap ende
demonstratie als daer toestaen, ende men ghewoone is in ghelycke
occasien te doen ende bewysen... ».
's Anderendaags — op Passiezondag zelf — werd reeds op de
Markt een grote mast opgericht. De afkondiging zou plaats hebben
op donderdag 18 maart en inmiddels was er elke dag iets te Koren
of te zien. De maandag was de dag van de speellieden die de stad
rond gingen vedelen en pijpen. De dinsdag had de Halletoren veel
bekijks, men liet er immers, boven op de toren, een wimpel waaien
<< met een bourgoens cruijse daer inne ende waeijde verre boven
den leeuw, want den man die den wimpel vastmackte stondt met
sijn voeten op het hooft vanden leeuw ».
De Brugse wetheren hielden zich, bij de regeling van de plechtigheden, aan het gebruikelijk ceremonieel. In de loop van de 16e eeuw
was weliswaar een vereenvoudiging ingetreden : de vroegere onmisbare processie-generaal was weggevallen. De afkondiging zelf gebeurde
naar oude traditie in << de veinster van der Halle », anders gezegd
<< ten bretesche >> ( 2). Vroeger werden, in tijd van oorlog, op de
Halle stokken uitgestoken in voorme van wapenynghe >> bij de
afkondiging van de vrede werden deze stokken dan ingetrokken.
In 1660 wordt dit gebruik niet meer vermeld (3).
De donderdag gingen de wetheren dan, na een H. Geestmis
in de St.-Donaaskerk, in corpore liggen in het venster van de Halle.
Ende de halie was behanghen met saijen van diversche couleuren
ende onder het ghebot huijseken hinck het wapen van Spanien,
ende daer vooren om leeghe opde marckt stonden twee stucxkens
cannon ende op de sijden vant waepen waeren de waepens vande
stadt ende wat voordere een dijvijse de conyngben gbeven den pais
(1) De teksten zijn ontleend aan het Handschrift (Rare Geschriften) 1645-1684 van Jacques Inbona. komen in dit dagboek
voor onder de opgegeven data, op de bladzijden 133-137 van het Hs.
De gegevens van onze annalist hebben we vergeleken en aangezuld met de notulen van het College van Schepenen in de Resolutieboeken 1659-1666, f. 31-34 (Stadsarchief te Brugge).
(2) E. Gailliard, De Procession-generael en de Hallegeboden,
Gent, 1912, (overdruk) p. 1187-1188.
(3) Het Boeck... van Brugghe (ed, C. Carton) anno 1482, p. 48.
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aen hun volck, ende aen dandre sijde marie therese heeft ons desen
pais gegeven... >>. Klokkengeluid en << trompetten ende schalm.eyen >>

van de speellieden onderhielden de feestelijke stemming.
In het venster of << gebodshuizeken >> verscheen nu de griffier
van de vierschaar, begeleid door de schouteet die de roede van
justitie in de hand droeg. Twee stedegarsoenen hielden brandende
flambeeuwen terwijI de griffier de officiele tekst van << den waerachtigen pays >> voorlas.
Luisterde het yolk op de markt weinig toe, dan was dit de schuld
van de kranige wimpelman hoog op de Halletoren. Aller ogen waren
op hem gevestigd. Immers << ter wijllen dat dit alles gheschiede
stont Mr Jan Michiels met sijnen voet op het hooft vanden leeuw
op de halletorre met sijn eene handt op sijn heupe ende dandere
aenden stock vanden wimpele... >>.
V6Or de Halle verliep alles normaal, uitgenomen het salvo dat
het slot van de afkondiging zou begroeten. De uitvoering van dit
feestnummer was toevertrouwd aan een selectie musketiers uit de
compagnieen van de << borghers >> (burgerwacht). De uitgelezen
schutters zouden << op de voye van de Waterhalle >> post vatten
en een << generaele desarge » geven, terwijl de stadsklokken luidden.
Toen burgemeester de Villegas het teken gaf dat << den pais was
ghepubliceert », bleef alles haperen, zowel bij de musketiers op de
Waterhalle als bij de kanonniers voor de Halle zelf. Geen schot
ging af. Brugges beste schutters geraakten maar niet klaar met hun
poer << ende het cannon dat voor de halle stondt en was noch niet
ghelaeden, soo dat deede geen effect, maer men schoot ettelijcke
stucken los op de vesten... >>.
Deze tegenvaller werd goedgemaakt door een schitterend en
luidruchtig Te Deum in de St.-Donaaskerk. Van wie bier het
initiatief was uitgegaan — van het kapittel of van de magistraat ? —
weten we niet, doch de liturgische dankzegging werd er overstemd
door een spel << met trompetten ende keteltrommels ende alderleij
soorten van instrumenten tot teecken van vreught ». Daarna gingen
de wetheren op het Stadhuis aanzitten aan een groot banket waarop
ook de bisschop van Brugge en de Spaanse gouverneur de Salazar
uitgenodigd waren.
Inmiddels vierden de neringen en ambachten op de bun toegewezen plaatsen : de wollewevers op de Ganzenplaats ; de beenhouwers — die ook de verlichting van de 0.-L.-Vrouwetoren verzorgden
— op de Vismarkt ; de smeden op de Vrijdagmarkt ; de timmerlieden op de Beurs, Oosterlingenplaats en Eiermarkt ; de kleermakers
op de Garenmarkt, Ankerplaats en Walplaats ; de schoenmakers
op de Malleberg en de St.-Maartensplaats ; de bakkers op de
St.-Jansplaats, Staalijzer- en Wijngaardplaats ; de makelaars op de
Biskajersplaats en bij de Poortersloge ; de lakensnijders en merseniers
op de Grote Markt ; de brouwers op de Koornmarkt ; de kruideniers
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langs de Waterhalle waarvan zij de « voye » met flambeeuwen pareerden. De wijnkopers stonden « op de craene » (Kranerei) ; daar
hadden zij « opghehanghen in de coorden vande craene twee stucken
wins eenen van rooden wijn ende dandere van witte, ende men
lietse uutloopen voor al de weerelt naer de noene ».
Een bijzonder feestnummer was de mastklimming op de Grote
Markt ingericht door de nering van de fruitverkopers. Deze hadden
echter hun mast zo grondig met zeep en kaarsroet ingestreken, dat
de klimmers eerst 's anderendaags na de middag — en dan nog
met gebruik van klimkoorden — de prijzen konden bereiken (4).
De verlichting 's avonds bestond in het aanleggen van vijf
« croonen met pecktonnen » op de Burg en op de Markt, alsook
piktonnen voor het huis van de gouverneur en van de magistrates.
Men zou ook de torentjes van het Stadhuis met lantarens behangen ;
uit voorzichtigheid werd dit nagelaten. Op de Halle zelf werden vuurpijlen en zwermpotten afgestoken ; een << viseie (fusee) die
wederom keerde vande wint » veroorzaakte er een begin van brand.
Het uitwerpen van sissers werd dan ook, tot teleurstelling van de
samengestroomde kijklustigen, vervroegd stopgezet.
Het Vredefeest was daarmee niet ten einde. Nu kwam de magistraat van het Brugse Vrije aan de beurt. En deze schijnt over
ruimere financiele middelen te hebben beschikt dan de stadsregering.
In de Goede Week begon men, voor rekening van het Vrije,
met de voorbereiding van een groot vuurwerk dat op de derde
Paasdag op de Markt zou afgestoken worden. Het eerste groot
vuurwerk in de geschiedenis van Brugge en van (het graafschap)
Vlaanderen. Ditmaal een stuk pyrotechniek naar Italiaans en Frans
model, met een << fort royael » en redouten midden op de Markt.
De beschrijving ervan zou ons nu te ver leiden ; zij wordt voor
een volgend nummer voorbehouden.
De stadsregering behield, na het succesvolle optreden van het
Vrije, het laatste woord. De stad had haar rederijkers. Zij deed
beroep op hun talent. Op Beloken Pasen zou op de Burg een
Comedie van de Paeys opgevoerd worden. De auteur van dit gelegenheidsstuk was de kleermaker Ingelbert Couckuyt, prins van de Drie
Santinnen (5).
Over dit slotnummer van het Vredefeest laten we nu onze
zegsman Jacques Inbona, ooggetuige van de opvoering, aan het
woord.
<< Op den 4. apryl 1660 soo wiert alhier tot Brugge op den burgh
vertoont een commedie waer in vertoont wiert het gheluckigh succes
vanden langh ghewensten pais tusschen Spanien ende Vranckrijcke
ende tsamen het houwelyck vanden conijnck van Vranckrijcke met
(4) Biekorf 1958, 187 geeft de tekst uit Inbona,
(5) Biekorf 1958, 33.
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de princesse van Spanien ende oock het beclagh van Mars den godt
vanden oorlooghe. Ende stondt den theatrum jeghen de huijsekens
jeghens de kercke van sinte donnaes ende wiert het Vrije gheparreert met saijen met daer tusschen waepens ende dijvijsen ende
oock het stadthuijs ende stondt den paijs met de justicie boven de
galderie vant Vrije. Ende dese commedie wiert vertoont ende ghecomponeert door Ingelbert Couckuijt eenen cleermaeckere ende was
ghedediciert aenden bisschop van Brugge ende aent magistraet van
Brugghe ende vant Vrije, maer int speelen van dese commedie
verginck alles in confusie ende tot groote schande vande commedianten ende tot cleen contentement vande magistraet ende ghemeijnte want daer waeren eenijghe commedianten bij drancke ende
begonsten te kijven jeghens malcanderen inde platse van voort te
speelen ende scheijden in confusie ende wiert des anderendaegs
vrough den theatrum afghebroken door last vant magistraet van Brugghe want den theatrum was ghemackt ten coste vande stadt >> ( 6) .
Hadden de wetheren misschien te veel gevergd van hun rederijkers die, gedurende de veertien dagen van het Vredefeest, welgemeend en rechtmatiger dan ooit in de kan hadden gekeken ?
Toch schijnt de drank niet de enige spelbreker op het toneel van
de Burg geweest te zijn. De improvisaties van sommige spelers
hadden blijkbaar een politieke inslag. Burgemeester de Villegas
was immers niet gezien bij de burgerij. Men verdacht er hem van
dat hij de belangen van de stad ging verkopen te Brussel en dat
hij o.m. in verstandhouding met het Hof de aanspraken van de
Spaanse militairen steunde. In de laatste maanden hadden verscheidene politieke biljetten het beleid van de Villegas aangeklaagd (7).
Dat deze lokale politieke spanning op het podium van de Burg
tot uiting is gekomen, mag men afleiden uit het besluit dat door
het College genomen werd daags na de opvoering, terwijl het
theatrum >> werd afgebroken. Op maandag 5 april werd inderdaad
een resolutie goedgekeurd waarbij aan de ambachten voorgeschreven
werd aan de ommegang van de aanstaande H. Bloeddag deel te
nemen « met haerlieder wapenen ende keersen >> uit de ommegang
werden echter bepaald uitgesloten « de spelen ende waghens die
pleghen te volghen de processie >>.
Deze laatste maatregel wilde blijkbaar elke ongewenste uiting van
het vrije woord in de sprekende groepen van de processie voorkomen. En de heren van het College zullen voorzeker onder vier
ogen het vermoeden hebben geopperd dat de gemiste losbranding
van de musketeers bij de afkondiging van de vrede op de Halle
een politiek opzet van de ontstemde burgerij geweest was.
Brugge had gelukkig nog zijn Gheleyn Scheppers, een waardig
(6) Hs. Inbona p. 138.
(7) Biekorf 1959, 259-260 (over het aanplakken van de politieke
biljetten en berijmde paskwillen).
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en populair dichter van bruiloftzangen en liederen voor elke ornstandigheid. Op hem was, volgens P. J. Van Male, het vers toepasselijk :
Dat nooit hy met de pen en schreef zoo net en fyn
dan als zy was vol inkt en hy vol brandewyn.

Gheleyn leverde de gedichten en liederen met een conformistische
inhoud die de steun van de magistraat en de kerkelijke goedkeuring
kon wegdragen. Zijn zeldzaam boekje, gedrukt te Brugge in 1660
bij Lucas van de Kerchove met muzikale notering, heeft de volgende titel :
VLAEMSCHE VREDE-FEESTE, bysonderlick ghehouden ende vertoont
door die van Brugge ende 't College 's Landts van den Vrye, in de
triumphelicke vieringhe ende vreughtslof op Mars sterfdach, mits de
publicatie van den lang-verwachten pays tusschen beyde de katholijcke
kroonen van Spaignen ende Vranckrijck ontstaen door het koninglick
houwelick : uytghestemt door den hemelschen Mercurius aen de Hooghmoghende Opper-leden 's Landts van Vlaenderen, Gendt, Brugghe,
Ipere ende 't Vrye door verscheyden ghedichten en blye ghesangen,
ghecomponeert by Gheleyn Scheppers tot Brugghe.

Een waardevol document is dit retoricijns liederboekje wel. Zoals
ook de Vlaemsche Vrede-vreucht van Jan Lambrecht, de prins van
de H. Geestkamer. Toch zou men heel wat willen geven om de
ongedrukte liederen of rijmen op het spoor te komen die — naast
de officiele toon van Gheleyn Scheppers en Jan Lambrecht —
de werkelijke gezindheid van een belangrijke fractie van de burgerij
en van de ambachtslieden hebben uitgesproken.
A. VIAENE

DATERING VAN HET q

Bouc VANDEN AMBACHTEN >>

In zijn nieuwe uitgave van het beroemde conversatieboekje van
de Brugse schoolmeester (Brugge 1931) heeft Dr. Jan Gessler de
datering 1340 overgenomen die door zijn voorgangers Michelant
en Riemens was aanvaard. Op grond van de muntnamen die in
de conversatietekst voorkomen heeft Ph. GRIERSON (The dates of
the << Livre des mestiers >> and the derivatives in Belg. Tijdschrift
voor Filologie en Geschiedenis 35, 1957, p. 778-783) deze datering
herzien. Zijn besluit is dat het boekje niet vroeger dan 1367 moet
geschreven zijn. Van de opgenoemde goudmunten is immers de
eerste muntslag te dateren als volgt : escus du roy — s'konincs
scilden (1337) ; couronnes d'or — cronarts guldin (1340) ; angles
d'or — inglen gulden (1341) ; cayeres — zetellaers (1346) ; frans —
vranken (1360) ; lyons d'or — guldine leewen (1365) ; heaumes —
helmen (1367) . Als afgerond jaartal moet voortaan 1370 i.p.v.
1340 gelden.
A. V.

— 167 —

DE BLAUWVOET >> IN DE VOGELWERELD

Is de Blauwvoet in de letterkunde een duidelijk omschreven
figuur en symbool, dan is hij toch voor de ornitholoog een
zeer raadselachtige vogelsoort.
In het motto « Vliegt de Blauwvoet, storm op zee ! >> treffen we de twee karakteristieken aan die ons bij de determinatie van de soort moeten helpen : in de eerste plaats de
blauwe poten en ten tweede het feit dat de « blauwvoet >>
slechts bij storm langs de kust verschijnt. Sommigen o.a.
Hendrik Conscience in zijn « Kerels van Vlaanderen >> menen
hem met de visarend (Pandion haliaetus) te kunnen vereenzelvigen die inderdaad grijs-blauwe, soms iets groenachtige
poten bezit. Men moet allicht toegeven dat de fijnere kleurnuancen op afstand toch niet te onderscheiden zijn. Alhoewel
geen buitengewoon zeldzame verschijning in de kuststreek,
mag de visarend niet als zeevogel beschouwd worden. Vooral
niet langs onze kust, waar klippen of hoge bomen ontbreken
die als uitkijkposten onontbeerlijk zijn. Zijn verwante, de
zeearend (Haliaetus albicilla) , die zeer zeldzaam is bij ons,
kan onmiddellijk uitgesloten worden daar hij gele poten bezit.
Bij zware stormen krijgen wij ook de verschillende soorten
stormvogeltjes te zien. Het zijn doorgaans kleinere vogels,
donker gekleurd en onopvallend, zodat ze ongetwijfeld ook
onmiddellijk kunnen uitgeschakeld worden. Alleen de Noordse
piilstormvogel (Fulmarius glacialis) met zijn meeuwachtig
uitzicht had kunnen in aanmerking komen, niettegenstaande
zijn zeldzaamheid, ware het niet dat de poten vuil geelgroen
zijn, kleur die zelfs nog op afstand moeilijk voor blauw kan
doorgaan.
Ook de verschillende grotere meeuwensoorten beantwoorden
niet aan de vereisten : bij de volwassen geslachtsrijpe vogels
zijn de poten meestal rose tot geelachtig naar gelang de soort,
bij de juveniele exemplaren doorgaans bruin tot grijs. Alleen
de stormmeeuw (Larus canus) bezit geelgroene poten. Bovendien heeft deze Vogel ten slotte zo'n weinig opvallend en
heldhaftig uitzicht dat hij ook niet, mijns inziens, met de
« blauwvoet » kan vereenzelvigd worden.
De soort die het best aan alle (in de strijdkreet bevatte)
voorwaarden voldoet is de Jan van Gent (Sula bassana), ook
wel zeezot of eenvoudig Gent genoemd. De gelijkenis met de
plaatsnaam Gent is louter toeval de Engelse naam van de
vogel luidt gannet, stam waartoe ook het nederlandse gent
behoort. De Jan van Gent is een grote (spanwijdte 1,5 m)
vogel van de open zee die slechts uitzonderlijk bij zware
storm uit zijn normaal levensgebied verdreven wordt naar
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de kust en zelfs tot in het binnenland. Gedurende de memorabele storm van 1 februari 1953 zag ik een Jan van Gent
in wilde vlucht in de gierende orkaan boven de havengeul
van Oostende scheren. Nadien werden door verschillende
waarnemers nog vogels volkomen uitgeput tot diep in het
binnenland aangetroffen.
De volwassen Jan van Gent is een prachtige vogel, sneeuwwit met zwarte vleugeltoppen en roomkleurige kop. Zijn
lange, smalle en spitse vleugels laten de oceaanvlieger vermoeden. Hij komt inderdaad enkel aan land om zijn broedplichten te vervullen. De vogels die in de Noordzee waargenomen worden, zijn afkomstig van de kolonies gevestigd
langs de tEngelse kusten (o.a. Bass Rock in de ingang van
de Firth of Forth ; het tweede lid van de latijnse naam en
de franse naam Fou de Bassan wijzen op deze broedplaats).
De dichtste broedplaatsen liggen op het vogeleiland Grasholm
in Wales dat bijna 50.000 nesten telt, alsook op het reservaat
Les sept iles langs de Bretoense kust.
De Jan van Gent beantwoordt aan alle vereisten, zowel
biologische als symbolische, om de blauwvoetfiguur te vertegenwoordigen : grijsblauwe poten, een machtige vogel, blank
en opvallend ook door zijn prachtige vluchten, bovendien
een meeuwachtig uitzicht (ik denk aan het standbeeld van
Rodenbach te Roeselare ! ) waardoor hij onmiddellijk als
zeevogel, ook door de niet ornithologen, bestempeld wordt.
Ten slotte laat de Jan van Gent zich slechts bij zware storm
langs de kust afdrijven en is zijn verschijning een alarm,
de aankondiging van noodweer op zee.
Edgard KESTELOOT
ZANTEKOORN UIT DE LEIESTREEK

Zijn kruise maken. — Toen Dolfke Verdonck bij de rijke
mensen een karweitje verrichtte en het kreeg in tijds zijn gewone
barrel niet, dan zei het tegen de maarte : « Meisje, ik 'n hebbe
vandage mijn kruise niet gemaakt ».
Vastentijd. — Bij 't wegsteken van boter, vet of smout in de
Vasten om de kinders niet te bekoren noch te doen << verwateren »
zei moeder : << Niet 'n ziet, niet 'n deert » en vader : << Niet 'n
beef t, niet 'n smeert ».
Vriendelijk-tergend antwoord. — Biekorf vraagt er naar hiervoor
blz. 64 ; hier is er eentje.
Wanneer iemand wat vroeg naar bed trekt en de huisgenoten
roepen : Slaap wel, dan luidt het antwoord : En als g' eet, gaap wel.
Remedie tegen bezoek. — Fen kwaad wijf is den besten draaiboom aan 't hofgat. (Geh. van Gulleke Maroy uit de Leihoek te
Machelen aan de Leie).
G. P. B.
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KERKELIJKE GEBRUIKEN EN TOESTANDEN
IN HET BRUGSE VRIJE
1500-1780
(vervolg en slot van blz. 145)
5.

Opluistering van kerk en processie.

Buiten het strooien van glei, werden voor bepaalde plechtigheden
ook meien » of groene takken gebruikt. Zo werden in 1635 te
Koekelare meien in de kerk gehangen op Sinksen, H. Sakramentsdag en de kermisdag. In 1709 kocht men aldaar << 200 meien om
de kercke te pareren te kermesse >>. In 1635-1639 leverde men te
Houtave meien om de kerk en het koor van de 0. -L. -Vrouwkapel
te « besteken >> op Halfoogst. Te St.-Baafs werden in 1521 meien
gebruikt op H. Sakramentsdag, alsook rozenhoeden.
Deze rozenhoeden, loverkransen waarin rozen verwerkt waren,
werden vooral gebruikt om bij plechtige gelegenheden de beelden
te versieren ; in de processie werden rozenhoeden gedragen boven
het H. Sakrament en soms boven de of ficierende priesters. In 1573
wordt te Hoeke een uitgave gedaan « voor rieckende cruyt, roose
hoykens op de helighe sacramentsdach naer ouder costume >>. Hetzelfde vinden we later ook te Ichtegem, waar in 1720-1722 een
betaling voorkomt voor het << cappen van meyen ende snyen van
lys jeghens de hooghtyden >>. Daar werd de kerk versierd met
groene takken op de hoogdagen en werd de kerkvloer bestrooid
met gesneden lis.
In 1547 kocht men te Nieuwmunster rieckende cruut, een
sacramentshoet, vier groote priester hoen, vyer doezynen kersenhoen
en half (om aan de kaarsen te hangen) ende twee schoone houpeelen
(hoepels met groen en bloemen omwonden) ». Te Oedelem in
1606-1608 zijn het << 14 roose hoen omme ande kercke te spennen
up kermesdach >>. In 1550 worden te Varsenare een niet bepaald
aantal rozenhoeden vermeld voor de H. Sakramentsdag en twee
dozijnen rozenhoeden op de kermisdag. In 1566 worden cruydt,
roozenhoen, spellen ende gaerne >> aangekocht, en in 1573 << 4 vame
coorden om Ste Morissis croone te hanghen >> op de kermisdag.
In de rekeningen worden nog andere kerkversieringen vermeld.
In 1576 worden te Houtave vijf grote sparren geleverd op de dag
van de ommegang om de habylementen in der kercke >>, waarschijnlijk tapijten of vlaggen, op te hangen. Te Esen zien we in 1665
dat de kerk gepareerd >> was met << schildekens >>.
Een oorspronkelijke versiering werd in 1665 in de kerk te Ichtegem gebruikt, namelijk engelenbeelden in was ; daarvoor kocht men
vyf pont wyt was tot het gieten eenighe jnghels hoof den, handen
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ende voeten tot cieraet in de kercke >>, alsook << blaeu satyn, roo
toffe docke de gardyn, roo ende blaeuwe toele, zilveren canten om
te boorden, lynten ende anders om de cleederen van de jnghels
te maecken >>.
Ook de officierende priesters deelden soms in de luister. Boven
werd aangestipt dat te Nieuwmunster in 1571 vier grote rozenhoeden bestemd waren voor de priesters, waarschijnlijk voor de
H. Sakramentsprocessie. In de kerkrekening van Damme over 1556
lezen we dat aldaar jaarlijks voor het wijden van de doopvont
op Paasavond vijf paar handschoenen geschonken worden aan de
twee pastoors, de kapelaan, alsook aan de twee sergeanten of politieagenten. Deze laatste twee personen droegen de kaarsen bij de
vontwijding. In 1573 kreeg de pastoor te Hoeke een paar handschoenen om op H. Sakramentsdag het Allerheiligste te dragen in
de processie.
Urn de plechtigheden, vooral de procession, op te luisteren werden
vlaggen gebruikt. In 1712-1715 kocht men te Eernegem een nieuw
rood vaandel met de beeltenis van de H. Medardus, de kerkpatroon,
dat geschilderd werd door Jan Maes te Roeselare. Te Handzame
kocht men in 1569 twee nieuwe zijden vanen, en te Houtave in
1712-1719 leverde Jooris de Sittere een nieuwe vlag voor de
confrerie van 0.-L.-Vrouw. Jan Garemyn, meester schilder te
Brugge, schiderde in 1738-1740 een nieuwe vlag voor de 0.-L.Vrouwgilde te Ichtegem. De nieuwe vlag, die in 1644-1646 geleverd
werd aan de kerk te Jabbeke, was geschilderd door Pauwels Hoquet
en droeg op de ene zijde de beeltenis van het H. Sakrament en
op de ander zijde deze van << 't H. Roosencransken >>. Pieter Poerbus schilderde in
een nieuw vaandel voor de kerk te Oostkerke. Verder vinden we nog te Snaaskerke in
een
standaert presenteerende den heylighen Cornelius » geschilderd door
Pieter Garemyn uit Brugge, en te Westkapelle in 1679 een nieuwe
vlag geleverd door Niclays de Moor.
In de loop van de 17e en 18e eeuwen werd in veel kerken de
broederschap van de H. Rozenkrans ingesteld, waarvoor dan vijftien vaantjes geleverd werden met de vijftien mysterien van de
Rozenkrans. Te Nieuwmunster werd deze confrerie ingesteld door
paters Predikheren uit Brugge en Jan Bartholorneus schilderde de
vijftien vaantjes met de mysterien. Daarenboven werden nog zes
dozijnen rozenkransvaantjes aangekocht ten dienste van de leden
van de confrerie aldaar, om in hun woning uit te hangen. Snaaskerke
kocht in 1677 een kast om de vijftien vaantjes te bewaren ; in
1721-1727 werden aan de 0.-L.-Vrouwgilde van dezelfde parochie,
schapulieren geleverd. Te Leke werden in
vijftien mysterievaantjes geleverd door Jan de Sitter, en werden er ook rozenkransvaantjes uitgedeeld aan de leden van de broederschap in
De confrerie van het schapulier te Ichtegem kocht in 1732-1734 zes
1544

1746-1749 <<

1723-25

1744.
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vaantjes van het H. Schapulier, die geleverd werden door Jooris
de Sitter uit Brugge.
De meeste kerken beschikten over een orgel ; voor 1580 was de
« orgelist » gewoonlijk een priester of een geestelijke, die als orgelist
en koster aan de kerk was gehecht. De kerkrekening van Dudzele
over 1568 vermeldt het testament van beer Jan Waghens « presbitere ende orghelare deser kercke >>, alsook de jaarwedde van beer
Sebastiaan van Dort « presbitre ende orgelyst >>. Te Houtave vinden
we in 1576 « broeder Jan Roouwaert als capelaen ende organist >>.
Deze was zeker een bekend musicus, want in 1564 wordt hij door
de kerkfabriek van Varsenare belast met het « scriven van een
kerckebouck daermen vesper ende metten uut zinghen zal », en
twee jaar later, in 1566, wordt hij betaald om « zes quowieren (kohieren) te scriven om eenen nieuwen vesper bouck te 2 lib. par.
elck quowier >>.
Ook te Lapscheure was de orgelist een priester, namelijk beer
Jooris Lamote « cappelaen der zelver prochie >>. In 1582, ten gevolge
van de invoering van het Calvinisme, viel hij zonder bestaan na
jarenlang « ghedient hebbende de kercke bet dan 25 jaeren, oock
mede gheweest organist ende het oirloge ghestelt, oudt jn de
70 jaeren, zeere debyl, zo dat by niet machtich en es zynen cost
te winnen » ; daarom werd hem een belangrijke tegemoetkoming
uitgekeerd, namelijk 144 pond par. Andere, met name vermelde,
priesters-orgelisten zijn : « Heere Jan van Crombrugghe >> te Oostkerke in 1502, en te Stalhille in 1551 « heer Adriaen van Ecloo
presbiter >>. Verder worden nog orgelisten vermeld te Kortemark
in 1564, te Koekelare in 1561 en te Eernegem in 1554.
In 1640 kocht de kerk van Nieuwmunster een orgel met zeven
registers ; te Wenduine werd voor de diensten van de kermisdagen
in 1643-1647 een orgeltje gehuurd.
Soms werden speellieden besteld om de kerkzang te begeleiden,
zoals te Vlissegem, waar in 1734 « musiciens >> betaald worden die
de mis op H. Sakramentsdag « vereerd » hebben.
Voor ommegangen en procession werden speellieden betaald. In
1619 wordt te Kaprijke een speelman vergoed « van met zyn spel
ghespeelt thebbene ter eeren Godts jn de ommeganck ende processie ». Een ander speelman aldaar speelde in de processie voor
het beeld van 0.-L.-Vrouw. En in 1631 vinden wij te Kaprijke
een betaling aan de koster om gespeeld te hebben « mette violonse >>
in drie procession. Te Koekelare betaalde men in 1665 een speelman
« met syn compaignon » om in de ommegang gespeeld te hebben
« met violons >> ; in 1687 waren de instrumenten « bas ende violon ».
Speellieden worden nog vermeld in 1661-1664 in de H. Kruisprocessie te Damme, in de processie te Moere in 1662, in de
H. Sakramentsprocessie en op de kermisdag te Sint-Pieterskapelle
in 1733, te Stene op de kermisdag in 1632, in de ommegang te
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Uitkerke in 1643-1646, in de H. Kruisprocessie te Wenduine in
1568, en in de H. Sakramentsprocessie te Wilskerke in 1640.
Wij vinden nog vermeldingen van trompetters in de ommegang
van Dudzele in 1568, in de St.-Elooisprocessie te Ruddervoorde
in 1610 en in de ommegang te Sijsele in 1567.
Veel parochien bezaten een trommel om op de plechtige omstandigheden de bevolking bijeen te roepen, ook voor de kerkelijke
plechtigheden, alhoewel de trommelaar uitsluitend of ping van de
burgerlijke overheid. Zo wordt te Zarren in
de trommelaar
betaald c om ghedeurende dit jaer ghesleghen te hebben ten trommel
soo smorghens als savonts de reviele, als oock in den ommeganck ».
Hij kreeg daarbij een toelage « over te vermaecken den selven
trommel ». In 1662 wordt de trommelaar te Vladslo betaald
« over diverschelijk te slaene den trommel zoo op de kermisdagh
als op den H. Sacramentsdagh >>.
De uitvoerigste betaling gebeurde te Woumen in
waar een
uitgave voorkomt aan « Jan Beyts, trornmelslagher ofte tamboryn
tot Wommen... zo van nieuwe coorden, snaren ende trommelvel
dienende tot een trommel tot Wommen..., den trommel van de
wacht ghesleghen thebben tot Wommen, te weten de
daeghen
gheeynt den Ten octobre 1624 en van derthien daeghen gheeynt
den 28en der selver maent octobre ».
In 1679 werd de trommelaar van Zedelgem betaald om te trommelen op H. Sakramentsdag, de zondag van de installing « van
het scapulier », St. Laureinsdag en op de kermis.
Ter opluistering van de processie werd ook geschoten met geweren
gedurende de zegening met het Allerheiligste ( 5). In 1632 wordt
te Zedelgem een betaling gedaan van verteer « by dye met de roers
(geweren) omme gynghen in de prosessye op de kerremesse » en op
H. Sakramentsdag ; te Zarren wordt in 1628 geleverd « buspoeder
dat vuytghedeelt was an de ghone die de processie vereerden op
den heylighen sacraments dach » en « toegheleyt ande jonghmans
die gheschoten hebben met hun roers ter eere van de processie op
de kerremisse met de leveringhe van buspoeder >>.
1663

1624,

14

6. Eetmalen.
Nu en dan worden in de kerkrekeningen eetmalen vermeld, die
gehouden werden ter gelegenheid van de kermis.
Te Nieuwmunster in 1639 wordt 10 schell. groten uitgegeven
« over het tracteren van de priesters ende andere gheestelicke ghecommen synde op Sinte Bartholomeus dach tot assisteren jnden
goddelicken dienst ende vereeren van de processie ten jaere
In
wordt te Hoeke, zoals de voorgaande jaren, 8 pond gr.

1639 >>.

1656

(5) Biekorf 1959, 110 (te leper en te Poperinge).

— 173 —
betaald. op St.-Jacobsdag (25 juli) voor het << tractement >> van
de pastoors die aan de processie kwamen deelnemen, alsmede van
de kerkmeesters en de zangers. Te Westkapelle, waar de kermis
viel op St.-Niklaasdag, werd in 1670 << naer oude costuyme >> wijn
besteld voor de bijeenkomst van pastoor, hoofdman, kerk-, dis- en
0.-L.-Vrouwmeesters, evenals van de andere gheeede » of waardigheidsbekleders van de parochie. Deze kosten werden niet afgedragen door de kerkfabriek, maar door het burgerlijk bestuur.
In 1613 vinden wij te Gits een ander feestemaal, waarvoor een
uitgaaf vermeld staat << van wasse, botre, vleessche ende brulofcoucken binden zelven jaere vertheert by de ghyldebroeders van
Cortemarck up de Ghidts kermisse >>.
Toen in 1627 de bisschop van Brugge, Dionysius Christophori,
de parochie Stalhille bezocht, werd hem aldaar, door het burgerlijk
bestuur, een bancket » aangeboden, waarvoor geleverd werd :
een zester (35 liter) rode wijn, witte wijn, sulker, confituren,
marmelade, tursche haene pasteye, baerdt, braetverckens ende
drie kieckens ende calfvleesch » ; daarbij kwamen nog andere
hoenders, fruit, brood, een ton bier en een schaap.
De blijde intrede van de bisschop ging altijd met veel plechtigheid
gepaard. Mgr. Van Susteren, kwam op bezoek te Vlissegem. Hij
werd er onthaald op een losbranding van geschut, want in de rekening komt een post voor over « levering van cruut ende caemers
(korte geweerlopen, die in de grond werden geplaatst, en afgevuurd
met een lont) tot het verwillecommen van syn hoochweerdicheit
in syn eerste visite ten desen prochie 4 augustus 1717 >>.
7.

Bedienaars van de parochiekerk.

Vroeger kende men geen onderpastoors. Op sommige parochien
waren verscheidene pastoors. De kapelanen die in zekere parochien
aangesteld waren, hingen of van een van de kapellen van de kerk
waarvoor een fundatie bestond. De kapelaan werd voor zijn diensten
door de fundatie betaald.
Ook de koster en de orgelist waren zeer dikwijls priesters, zoals
boven werd aangestipt. Evenals de kapelanen bleven veel van deze
geestelijken hun leven lang in ondergeschikte bediening en rekenden
niet op bevordering. Dit was het geval met de bovengenoemde
orgelist van Lapscheure in 1582.
In de ommegang te Dudzele in 1568 zagen we de geestelijkheid
van Lissewege verschijnen : drie pastoors, een kapelaan en een koster.
Koolkerke en Ramskapelle hadden toen ieder een pastoor, een kapelaan en een koster. Dudzele zelf bezat in 1568 acht priesters : twee
pastoors, vier kapelanen, een priester-koster, en een priester-orgelist.
Na de geuzentijd werd het aantal priesters gevoelig verminderd.
Dudzele had in 1636 nog een pastoor en een kapelaan, terwijl

— 174 —
Westkapelle, dat nochtans een belangrijk dorp was, in 1671 slechts
een priester had, de pastoor. Er bestond aldaar geen kapelanij.
In die tijd mochten de priesters slechts een mis celebreren op de
zon- en de misdagen, zodat te Westkapelle veel parochianen zonder
mis bleven op deze dagen. Daarom betaalde het burgerlijk bestuur
aldaar in 1671 een zekere som aan de heer Jacobus Croes, om
gedurende het jaar op ieder zon- en heiligdag een << nuchtermesse >>
of vroegmis te komen lezen.
Bij plechtige gelegenheden kreeg de pastoor de hulp van paters,
te Westkapelle waren het Minderbroeders. De rekening van 1670
vermeldt betalingen gedaan aan de pastoor << ouer 't doene van
de pestmesse >> (sedert 1638) ; << over de prysen vanden catechismus >> (sedert 1639) ; << over tractement van de heeren gheestelicke,
musiciens ende andere commende assisteren ende vereeren den goddelicken dienst op den ommeganckdagh >> (sedert 1642) ; << over het
deffroy (vergoeden) van paters commende den ghemeenten (de
parochianen) assisteren op Lichtmessedagh, Sinxen, HeIf Oogst,
e, jnt
Onse Vrauwe Gheboorte, Alder Heylighdagh ende kerssmess
helpen hooren van biechten » (sedert 1643).
,
Ook op ander plaatsen waren prijzen voorzien voor de catechismusics van de jeugd. Zo kocht de kerk van Middelburg in 1647
<< 5 boucxkens ende 25 parkement beeldekens tot vuytdeelen ande
kynderen in de cathiquisatie >>. En de kerkfabriek van Lembeke
betaalde in 1664-1666 zes schell. par. << over het snyden ende
leveren van een cachet om noten te drucken die men wtdeelt aen
de kinderen in de catecusatie >>. Wie naar de catechismusles kwam,
kreeg aldaar een gedrukt << goed punt ».
8. Verscheidenheden.

De rekeningen bevatten nog allerlei gegevens die ons toelaten
een blik te werpen op het dagelijks leven van onze voorouders.
In de kerkrekening van Ramskapelle over 1632-1637 wordt een
plaatsvervanger van de pastoor betaald, omdat deze op reis was
naar Rome.
Twee kerken, Moere in 1629 en Nieuwmunster in 1640, worden
vermeld met een strooien dak, hetgeen wijst op de langzame herstelling na de sombere jaren 1578-1604.
Te Maldegem wordt op Aswoensdag 1576 het jaargetijde gecelebreerd van Gerardus van Maldegem, gewezen pastoor. Dit jaargetijde viel op de eerste dag van de Vasten, en er werden << 100
harynghen >> uitgedeeld aan de armen.
In de kerkrekening van 1528 wordt te Dudzele het << kerckhof >>
(als officie) verpacht. De opbrengst ervan moest dienen om de
kosten te dekken van het jaargetijde van de heren van Dudzele.
Dit << kerckhof » bestond in het leveren van de doodkisten, het
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maken van de graven, het luiden van de klokken en het leveren
van het was voor de lijkdiensten. Dudzele bezat toen drie klokken
Lenaert », « Pieter >> en « Jacob ».
Te Wilskerke ontvangt de pastoor in 1681 een vergoeding voor
gecelebreerde missen « ende belesen van huyse tot huyse de beestiaelen jeghens eeneghe vrimde quaelen die jn dese landen hebben
gheregneert ». En er wordt boter geleverd aan de Recoletten te
Nieuwpoort en aan de Kapucijnen te Oostende, om gedurende deze
besmettelijke ziekte het vee te komen belezen als oock het fenyn
(dat) was jnde groene vruchten ».
De wet van de baronnie van Guysen te Zevekote vierde in 1671
in haar wethuis of « Guysenhuys >> het feest van Driekoningen en
verteerde er 3 pond 5 sch. gr. « ten daeghe van het trecken vanden
conynck >>. Maar de kommissarissen van het Brugse Vrije, die de
rekening nazagen, hebben in marge bijgeschreven : « Sy jn toecommende tyden gheexcuseert, ende die den coninck wilt trecken,
dat by die trecke op syne burse >>.
In de rekening van de heerlijkheid Erkegem te Oostkamp over
het jaar 1697 ontvangt de kerkbaljuw van Oostkamp een vergoeding
om de flambeeuwen aan te steken en te brengen in de kerk « ten
dienste van de wethouderen (van Erkegem) op de hoogtyden ender
andere heylich daghen >>.
Daartussen lopen een paar curiosa.
In 1563 besluit de kerkfabriek van Varsenare « van een secreet
(te laten) maken up den torre om een coffer te sluten om de beste
abyten te verwaren >>.
In 1636 betaalde de kerkfabriek van Hoeke aan meester Jaques
de Ceuere, barbier van St. Frederycx » (fort te Lapscheure op de
Vlaams-Hollandse grens) 20 schellingen omdat hij Catelyne Brossel
genezen had « van zeker accydent >>.
Op sommige dorpen werden prijskampen ingericht voor boogschutters, alsook voor toneelopvoeringen, waar prijzen te winnen
waren. Westkapelle vermeldt in 1683 een uitgave voor de « theirynghe ghedaen door de notable prochianen an degone van deze
inghesetene hebbende ghewonnen op de prochie van Ramscappelle
een silver houfyser voor prys ». Te Zarren lezen we in de rekening
van 1663 : Betaelt Jan Wybo, met consente ende resolutie van
het meeste part van alle prochiaenen, de somme van 24 pond par.
tselve by toelegh over sekeren sylveren bal by hem opghehanghen
ende byde parochiaenen ghewonnen, den welcken is by hem ende
veele prochiaenen ghepresenteert gheweest ter eeren de heilighe
Moeder Godts Maria >>. De kommissarissen van het Brugse Vrije
schreven hierbij in margine : « voortaen dierghelycke saecken gheexcuseert >>. Volksvermaak mocht niet in zulke mate op de parochiegelden teren.
JOS. DE SMET
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Bronnen nit het Rijksarchief to Brugge. Brugse Vrije, registers.
A.

Kerkrekeningen (nummers)

11554. Aardenburg 1570.
11612. Bekegem 1610.1685.
11674. Bredene 1681-1682.
11939. Damme 1556-1594.
11964. id. 1761-1763.
11974. id. H. Kruis 1661-1664.
11993. Dudzele 1522.1578.
11996. id. 1570-1643.
11997. Eernegem 1554-1668.
11998. id. 1698-1745.
12034. Esen 1624-1715.
12091. Ettelgem-St.-Elooi
1686-1693.
12144. Gits 1613-1618.
12145. Handzame 1569-1610.
12234. Hoeke 1573-1656.
12255. Houtave 1576-1647.
12282. id. 0.-L.-Vrouw 1635-1730.
12311. Ichtegem 1565-1685.
12312. id. 1702-1731.
12334. id. 0.-L.-Vrouw 1726-1740.
12358. Jabbeke 1578-1646.
11716. Kaprijke 1614-1632.
11723. Klemskerke 1647-1649.
11776. Klerken 1633-1792.
12436. Knokke 1581-1679.
11847. Koekelare 1561-1632.
11848. id. 1635-1682.
11849. id. 1698-1722.
11845. Kortemark, 1564-1617.
12472. Lapscheure 1582.
12655. Leke 0.-L.-Vrouw
1719-1754.
12665. Lembeke 1650-1670.
12748. Maldegem 1576.
12750. Mannekensvere 1504-1530.
12751. id. 1608-1719.
12805. Mariakerke 1628-1652.
12806. id. 1653-1686.
12848. Meetkerke 1604-1622.
B.

12873. Middelburg 1647.
12890. Middelkerke 1722.
12963. Moere 1580-1716.
13046. Nieuwmunster 1571-1637.
13047. id. 1638.
13075. Oedelem 1505-1797.
13082. Oostkerke 1502-1583.
13096. Ramskapelle 1632-1643.
13113. Ruddervoorde 1610-1612.
13644. Sijsele 1564-1690.
13159. St.-Baafs 1508-1577.
13167. St.-Jan-in-Eremo
1651-1736.
13267. St.-Pieters-op-den-Dijk
1633-1720.
13385. Snaaskerke 1636-1692.
13425. id. 0.-L.-Vrouw 1721-1787.
13459. Snellegem 1567-1625.
13460. id. 1626-1642.
13524. Stalhille 1551.
13525. id. 1577.
13603. Stene 1616-1644.
13673. Torhout 1660-1663.
13690. Uitkerke 1579-1580.
13692. id. 1643-1646.
13727. Varsenare 1550-1570.
13728. id. 1572-1680.
13737. Vladslo 1719-1734.
13747. id. 0.-L.-Vrouw 1709-1754.
13759. Vlissegem 1635-1648.
13795. Watervliet 1690-1704.
13799. Wenduine 1536-1564.
13800. id. 1565-1629.
13801. id. 1630-1661.
13838. id. H. Kruis 1566-1613.
13948. Wilskerke 1640-1662.
14106. Zarren 1610-1709.
14173. Zedelgem 1611-1679.
14281. Zuienkerke 1582-1669.

Rekeningen van de burgerlijke parochies

7580. Erkegem 1686-1697.
7717. Guisen 1668-1694.
3198. Heist 1733.
5550. Stalhille 1623-1660.
5883. Vladslo 1626-1674.
6005. Vlissegem 1717.
6019. id. 1734.
6113. Westkapelle 1655-1679.
6114. id. 1680-1692.

6303. Wilskerke 1624-1667.
6304. id. 1668-1680.
6305. id. 1681.1688.
6368. Woumen 1622-1652.
6585. Zarren 1652-1689.
6648. Zedelgem 1676-1686.
6783. Zevekote 1717.
6893. Zuienkerke 1626-1642.
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REEUWERS
In een merkwaardige bijdrage over de veeplaag van 1770 in
Veurne-Ambacht wijst D. Dalle op de verkeerde interpretatie die
door de geschiedschrijvers van Veurne (F. De Potter c.s.) gegeven
werd aan de termen « onghenezen » en « ghenezen >> vee, benamingen die in de statistiek van 1772 voorkomen (1).
Onghenezen heeft niet de betekenis van gekrepeerd die de
schrijvers eraan gehecht hebben. Met onghenezen bedoelt men dieren
die nooit door de ziekte aangetast werden. Belangrijk zijn de
archiefteksten die tot staving van deze uitleg medegedeeld worden.
Op 4 juni 1771 gaf de Veurnse magistraat bevel « alle het
onghenezen hoornvee pasturerend binnen een half quartier uurs
van de platse alwaer de contagieuse sieckte soude teecken » of te
slachten. Het « ghenezen » vee daarentegen werd behouden, zelfs
tegen het algemeen bevel tot afslachting in ; de afgevaardigden van
het toenmalig Westvlaanderen >> traden daarvoor op in een memoire (maart 1774) : les betes une fois echappees ne sont plus
suejttes a une seconde atteinte ». En de veeartsen van Armentieres
en Weppes verklaren op 7 mei 1774 dat zij, sedert het uitbreken
van de ziekte, nooit gezien noch gehoord hebben dat kalveren van
genezen dieren door de ziekte werden aangetast.
Genezen dieren waren dan de aangetaste dieren die de ziekte
hadden doorstaan (fr. « bestes qui ont passe la maladie). Deze
dieren kregen daardoor een bijzondere waarde : zij golden immers
als immuun voor de ziekte en men aanvaardde zelfs dat zulke
dieren hun immuniteit aan de andere dieren van de stal mededeelden. De landbouwers waren zo zeker van dit feit dat ze genezen
vee tegen hoge prijs aankochten om de leemten in hun stallen aan
te vullen. De landbouwers van Poperinge oordeelden dat de
hoornbeesten genezen van de besmettelicke zieckte minstens het
dobbel weirdig zijn >>. Verklaringen in dezelfde zin werden afgelegd
door landbouwers en handelaars van de kasselrij leper, van het
Brugse Vrije en van Noord-Frankrijk.
Uit de archiefbronn.en deelt D. Dalle een benaming mede die
onze bijzondere aandacht verdient. In sommige streken werden de
genezen dieren reeuwers » genoemd. De inwoners van Noorden Zuidschote zijn er van overtuigd dat de veeplaag zich niet meer
vertoond heeft, tussen 29 nov. 1771 en 12 april 1774, omdat in
hun stallen reeuwers zijn.
Het w. reeuwer = genezen dier, in de jaren 1770 in het West(1) D. Dalle, De verwoestingen aangericht door de veeplaag en
de sterkte van de rundveestapel in Veurne-Ambacht in de tweede
helft van de 18e eeuw, in Handelingen der Mij voor Gesch. en
Oudheidkunde te Gent, N.R. XIII, 1959, p. 99-102.
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land in gebruik, is een merkwaardig semantisch getuige. Door
Guido Gezelle werd in 1880 het w. reeuwer opgetekend als « gehoord te Meulebeke >> met de betekenis : « [persoon] die van de
peste, cholera genezen en zelve nu de zieken bezorgde » ( 2). De
Bo noteerde reeds voordien (Westvl. Idioticon, ed. 1871) dat
reeuwers meest lieden waren « die van de pest genezen waren >>.
Zij werden dan ook als immuun voor de ziekte beschouwd en, in
geval van epidemie, door de stedelijke magistraat als verplegers in
dienst genomen. Aan het hoofd van de reeuwers en reeuwigen stond
(o.m. in 1631 te Brugge) de gezworen rodemeester, bijgestaan door
een cellebroeder (3).
Het Naembouck van 1562 (ed. Verdeyen, p. 161) kent reeuwer
als « un homme qui garde les gens de la peste pour argent >> :
betekenis die door Junius (1567) en Kiliaan (1588) wordt overgenomen.
Het ww. reeuwen « een lijk afleggen » komt ook voor met de
bet. begraven, overleven, doodleven. « Die oude man zal nog al
zijn jongens (kinderen) reeuwen, schaft erop » : zo noteerde Gezelle
een spreuk uit Poelkapelle in 1891 (Loquela n° 8). Te Kortrijk
kent men heden nog uitreeuwen in dezelfde betekenis : « Hij gaat
ze nog altemale uitreeuwen >> d.i. overleven.
Reeuwer heeft echter nogal vroeg een ongunstige — en plaatselijk
zelfs een zeer ongunstige — betekenis gekregen. Alleszins te Brugge
en in het Brugse. Terecht of ten onrechte. De volgende feiten uit
1468, het jaar van Blijde Intrede en Gouden Boomfeest, verklaren
de inzinking van het woord.
In 1468 ging door onze streken een vlaag van heksenwaan. Was
de psychose van de Grande Vauderie uit Atrecht soms naar hicr
overgewaaid ? Eigenaardig is dat de auteur van de Excellente
Cronike de naam Reeuwers koppelt aan deze van Vodoysen in het
kapittel waar hij de epidemic van 1468 beschrij ft. « In desen tyt
so ghebuerde in Vlaendren wonderlijcke saken van Reeuwers ende
Vodoysen », zo begint hij zijn verhaal. « Dese Reeuwers sochten
maniere omme tvolck te verghevene onder tdecsel van pestilencien... >>. En dan volgt een kleine kroniek van de misdadigheid.
Te leper werd een reeuwer terechtgesteld « ghenaemt meester
Willem Matthys, gheseyt schuercapproen van Dixmuyde waert ».
Hij had twee meisjes, die van de pest besmet waren, een dodelijk
vergift (regael) te drinken gegeven. Nog twee andere reeuwers,
waaronder een zekere Heyne van Herentals, werden te leper gefolterd en onthoofd.
Ook te Wervik werden reeuwers terechtgesteld. De beschuldiging
tegen hen uitgebracht is vreemd en ontsteilend. Zij hadden een
kind dat van de pest gestorven was « al te nyeuten ghesoden in
(2) Wdb. Ned. Taal XII - 3, 1088-1089.
(3) Biekorf 1904, 148.
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eenen ketele ende dat sop goten si in drincpitten ende in fonteynen
omme tvolc te corrumperene, ende ter doot te bringhene, en si
goten dat sop ooc in speerswatervaten ». Deze schrikwekkende mare
had voor gevolg dat men, te Brugge en elders, de wijwatervaten
vulde « met sande ende met greyse » om het maleficie te ontgaan (4).
Calle, een « reeuweghe » die te Nieuwpoort gevangen lag, werd
voor onderhoor overgebracht naar Brugge ( 5) waar, evenals te
Veurne, verscheidene reeuweghen >> op de Markt verbrand werden.
Te Oudenburg werd de reeuwer Arnoud Zwadde aangeklaagd
doch onschuldig bevonden. Bij « Loy Cloet, rewere >> vond men
echter een haesack vul bussen van substancien van huren onduegdelyke werken ». En de wetheren van Oudenburg kregen in
september-october 1468 bezoek van baljuws en schepenen uit Nieuwpoort, Diksmuide en het Brugse Vrije, steeds in verband met
reeuwers die bij hen gevangen lagen en hun vonnis afwachtten.
Oudenburg was een soort centrum van confrontatie geworden. In
de Oudenburgse stadsrekening wordt op 2 september 1468 de volgende presentwijn ingeschreven :
« Item ghesonden... den bailliu, scepenen vander Nieupoort de
welke bier brochten een huere ghevanghen reewyghe, omme die by
den ghonen die bier licht te gader te communikierne ende te home
spreken van hueren regement... 2 kannen ryns wyns >> (6).
Het pestjaar 1468 was zo gekenmerkt door het boze doen van
reeuwers en reeuwegen dat de auteur van de Excellente Cronike
incarnacioen >> ofte jaarschrift :
zijn kapittel besluit met een
Gheestelick, leeck syn gheplaecht met Reeuwers » (= 1468).
De pejoratieve betekenis van reeuwer is blijkbaar in 't vervolg
weer afgesleten. In een Brugs testament van 1499 ontmoeten we
reeuwers ende zielewachters >>, alias « kistecloppers >>, die vergoed
worden voor huerlieder officie », nl. voor de lijkverzorging, zonder
enige betrekking met pestziekte. In de betekenis lijkverzorger, lijkdrager heeft het woord tot heden stand gehouden te Kortrijk. En
waar elders nog ?
En een andere vraag blijft open. Wanneer is reeuwer, in zijn
oude betekenis « van de pest genezen en daardoor immuun geworden
persoon >>, overgedragen geworden op dieren die de veepest hadden
doorstaan ? Bij deze overdracht is de inhoud van het begrip aangevuld geworden, daar de genezen dieren in de jaren 1770 niet
alleen als immuun doch ook als immuniserend doorgingen. Deze
laatste hoedanigheid wordt, voor zover we weten, nergens aan de
menselijke « reeuwer >> toegekend.
A. V.

(4) Excellente Cronike (ed. Vorsterman 1531) f. 136.
(5) Stadsrekening Brugge, bij Gilliodts, Inventaire VI 111.
(6) Feys-Vande Casteele, Histoire d'Oudenbourg, Brugge, 1873,
I 212-213 ; II 444-446.
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TOPONYMICA UIT DE KUSTSTREEK
(Vervolg van b1z.1481
LANE. Dit is een oud Westvlaams woord dat « riet >> betekent. Wij lezen bij De Bo : soort van riet, dat in de grachten groeit... Eenen koornschelf met lane dekken. De lane uit
de zwinnen afmaaien >>. Blij kens deze zwinnen » is het
woord uit het Kustland afkomstig. Wij hebben het echter
nooit gehoord en zijn zeer benieuwd te vernemen of het nog
gebruikt en waar het nog gebruikt wordt. Het heeft ongetwijfeld zijn sporen achtergelaten in de toponymen. Echter
wegens de gelijkluidende woorden lane (dreef met bomen,
landweg e.d.) en lane (waterloop) is het in de meeste gevallen
niet met zekerheid te zeggen of wij met lane = riet of een
gelijkluidend woord te maken hebben ( 1 ). Is de Lanebeke te
Eernegem een rietbeke ? Het is vrijwel zeker dat de Laneplets
te Staden een laneplas, lanemoeras, rietmoeras is. En waar
komt dit lane zelf vandaan ?
WAASKAPELLE. In zijn inleiding tot de geschiedkundige
schets van Westkapelle van wijlen J. Opdedrinck ( 2 ) schrij ft
Br. Gaetan aangaande de etymologie kapel in een waasland >> : Persoonlijk nemen wij niet zo gemakkelijk de toen
gangbare uitleg aan van de naam Westkapelle. In plaats van
een kapel in een waasland, zou het best de kapel kunnen zijn
van de heer Waes ». Er is o.i. geen enkele reden om de degelijke en in alle opzichten verantwoorde gangbare etymologie
te laten
echter met deze wijziging dat Waaskapelle
niet betekent
kapel in een waasland >>, maar
kapel ten
Waze, kapel van de nederzetting Waas >> (3).
Er wordt in de plaatsnaamkunde maar al te vaak en te
lichtvaardig met persoonsnamen gegoocheld. Betreffende een
vermoedelijke persoonsnaam Wase, Waso moet er eerst aangetoond worden dat deze naam in de 12e-13e eeuw in het
kustland inderdaad voorkwam. Dit is een probleem voor de
anthroponymisten. Het is in ieder geval even gewaagd te
grijpen naar een persoonsnaam Waso als het bijv. gewaagd
zou zijn de naam Oostdijk (Bloedlozendijk) te verklaren als
Osesdijk (persoonsnaam Ose)
Ook het argument ontleend aan de analogie met andere van
persoonsnamen afgeleide kerke- en kapellenamen is zeer zwak
Moerkerke, Koolkerke, Meetkerke e.a. zijn zeker niet afgeleid

(1) Lane (dreef) en lane (waterloop, vaargeul e.d.) zijn ongetwijfeld oorspronkelijk hetzelfde woord.
(2) Gestencilde uitgave, Westkapelle, 1959.
(3) Zie dienaangaande onze beschouwingen in Biekorf 1954,
blz. 100.
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van persoonsnamen ; Oostkerke en Zuienkerke zijn het misschien. Laten wij ons dus maar veilig houden aan de in

alle opzichten verantwoorde afleiding : Westkapelle, Waastkapelle, Waaskapelle, Kapelle ten Waze.
SPLETKREKE. Een voormalige vertakte kreek in de Nieuwe
Hazegraspolder te Knokke heet op de volksmond de spletkreke ; ze ziet er inderdaad op de plans uit als een vork,
daar de hoofdkreek gevormd wordt door de vereniging van
twee kleinere kreken in scherpe hoek. Deze naam dateert
ongetwijfeld van voor de inpoldering (einde 18e eeuw).
KAVELSTRATE. De wegen tussen de verschillende kavels in
de Nieuwe Hazegraspolder zijn natuurlijk kavelstraten. Op
een niet-officieel plan van Knokke van 1919 is een van deze
Kavelstraten omgedoopt tot Miss-Cavellstraat... 't Heeft gelukkig geen verdere gevolgen gehad. En dan zijn de toponymisten verwonderd dat dergelijke namen overgaan in de
toponymische literatuur, daar een hardnekkig papieren bestaan leiden en op de duur de wetenschap voor onoplosbare
problemen stellen.
ZEGEMEER. Een vijver te Knokke, in 1925 uitgegraven in
de Lispanne. Belachelijke, onvolkse naam, letterlijke vertaling
van « Lac de la Victoire », onlangs door een vooraanstaand
toponymicus geciteerd als voorbeeld van zegge-naam (zegge :
plant, Carex). Dat is nog erger dan volksetymologie !
LISPANNE - DOORNPANNE. Twee verdwenen duinpannen
tussen Knokke en Duinbergen.
De lage, natte Lispanne of Lischpanne (lis of lisch = gele
lisbloem of iris) was moerassig : op een beperkte ruimte
vond men daar alle planten van de moerassige duinvalleien
bijeen.
De Doornpanne was droger en dicht begroeid, niet met
duindoorn, zoals de naam zou doen vermoeden, maar met
gaspeldoorn, een stekelige struik met gele bloemen (Ulex) :
een ondoordringbaar struweel. Een andere Doornpanne te
Knokke ontleende haar naam aan de duindoorn.
De meeste grote duinpannen hadden een naam. Zo herinneren wij ons de lawerke panne (lawerke = leeuwerik) , de
large panne, e.a. Naast de gewone namen hadden talrijke
pannen ook een naam in de kindertaal. De verlaten duinen
waren immers een ongeevenaard speelterrein voor de kinderen : roverspanne, duinekneekerspanne, keunepanne (keun =
konijn) e.a. waren namen in de kindertaal, waarvan sommige wellicht in de taal van de grote mensen overgegaan zijn.
J. DE LANGHE
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Vanaf 1 januari tot 31 december 1950 hebben wij weerom
de Geboorteregisters van de Burgelijke Stand geraadpleegd
voor ons voornamenonderzoek.
Zoals in onze vorige bijdragen (Biekorf 1959, 78-81 en
134-136) spreken de getallen uitsluitend voor Roeselare, de
randgemeenten niet meegerekend.
Voor 1950 beschikken wij over een totaal van 1379 levende
geboorten, waarvan 737 jongens en 642 meisjes. Van 543
dezer nieuwe staatsburgers, 283 van het mannelijk en 260
van het vrourwelijk geslacht, waren de ouders to Roeselare
t,gehuisvest. In de Rodenbachstad werden daarenboven 836
kinderen geboren van ouders die in de naburige gemeenten
wonen.
DE VOORKEURNAMEN
A. Jongens : 145 op 283 = 51,23 %
1. Johan (37 en 13,07 %) heeft als wisselvormen : Johan 12 (en
4,24 % !), Jean-Pierre 11 (en 3,88 % !), Jan 7, Johny 4,
Giovanni 1, Ivan 1, John 1. Deze topnaam behoudt met zeer
grote voorsprong de eerste plaats. In 1949 (Biekorf 1953,
158-160) behaalde Johan (55 en 17,24 %) een hoger procent.
2. Luc 15 en 5,30 %. Het vorig jaar stond Luc (8) nog bij de
namen met middelmatige belangstelling.
3. Eddy (13 en 4,59 %) met vormen : Eddy 11 (en 3,88 % !),
Edward 1, Ward 1; Ronny (13 en 4,59 %) met vormen :
Ronny 8, Ronald 5. In 1949 stond Ronny (14 en 4,38 %)
ook op de derde plaats, terwijI Eddy (6) slechts middelmatige
belangstelling genoot.
4. Jose (12 en 4,24 %) met vormen : Jose 5, Jozef 4, Joseph 2,
Jef 1; Marc 12 en 4,24 % ; Rik (12 en 4,24 %) met vormen :
Rik 8, Hendrik 2, Henk 1, Henri 1. In 1949 behaalden
zowel Jozef (11 en 3,44 %) als Hendrik (11 en 3,44 %) de
vijfde plaats.
5. Geert (11 en 3,88 %) met vormen : Geert 10 (en 3,53 %),
Gerard 1. Het vorig jaar genoot Gerard (6) slechts middelmatige belangstelling.
6. Erik 10 en 3,53 % ; Paul (10 en 3,53 %) met vormen : Paul 9,
Pol 1. In 1949 genoten Erik (6) en Paul (8) middelmatige
belangstelling.
B. Meisjes : 90 op 260 = 34,61 t%
1. Maria (38 en 14,61%) komt voor onder de volgende vormen :
Maria 7 (en 2,69 %), Marie-Rose 4, Marleen 4, Ria 3
(Biekorf 1957, 128), Marie-Louise 2, Mia 2 (Biekorf 1957,
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Marie-Josee 1, Marieke 1, Mariette 1, Marijke 1, Marline 1,
Maryelle 1, Maureen 1, Mieke 1, Myriam 1 (Biekorf 1957,
128). De grote voorsprong van deze naam is niet in to halen.
In 1949 bekwam Maria (35 en 12,50 %) een lager procent.
2. Christine (19 en 7,30 %) met vormen : Christine 18 (en 6,92 %),
Kristin 1. Christine bewaart, zoals in 1949 (21 en 7,50 %),
haar tweede plaats.
3. Annie (18 en 6,92 %) met vormen : Annie 10 (en 3,84 %),
Anita 2, Army 2, Anna 1, Anne 1, Anne-Marie 1, Anniesette 1. In 1949 stond Annie (18 en 6,42 %) ook op de
derde plaats.
4. Rita 15 en 5,76 %. In vergelijking met verleden jaar (15 en
5,35 %) heeft Rita procentsgewijze vooruitgang geboekt en
haar vierde plaats behouden.
Nu volgen de voornamen met middelmatige belangstelling, waarvan wij slechts een wisselvorm hebben opgetekend.
A. Jongensnamen :
8: Freddy, Jacky, Patrick. In 1949 behaalden zowel Freddy
(11 en 3,44 %) als Jacky (11 en 3,44 %) de vijfde
plaats bij de voorkeurnamen.
7: Gilbert.
6: Daniel.
5 : Andre, Dirk, Frans, Louis, Willy. In 1949 stond Frans
(16 en 5,01 %) op de tweede (!) plaats bij de voorkeurnamen.
B. Meisjesnamen :
8 : Christiane, Magda (lena), Sonja. In 1949 stond Magda
(lena) (11 en 3,92 %) op de zevende en laatste plaats
bij de voorkeurnamen.
7: Jenny.
6: Viviane.
5 : Gerda, Ginette, Greta.
DOM. CRACCO
ALGEMEEN OVERZICHT
A. Jongens : 283.
Alain 3, Albert 1, Amand 1, Andre 3, Andreas 1, Antoine 1, Antoon
Arnold 1.
Hart 4, Bernard 3.
Carlos 3, Christiaan 4.
Daniel 4, Danny 1, Dany 1, Dirk 4, Donald 3, Dries 1.

2,
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Fernand 1, Franc 1, Francois 1, Frans 3, Freddy 8.
Gaston 1, Geert 10, Georges 1, Gerard 1, Gilbert 7, Gino 1, Giovanni 1,
Guido 4.
Hendrik 2, Henk 1, Henri 1, Herman 1, Herwig 2, Hugo L
Ignace 1, Yvan 1.
Jacky 6, Jacques 2, Jan 7, Jean-Pierre 11, Jef 1, Johan 12, John 1,
Johny 4, Joris 1, Jose 5, Joseph 2, Jozef 4.
Leon 1, Lionel 3, Lode 1, Louis 4, Luc 15.
Marc 12, Marcel 3, Maurits 1, Michel 2.
Noel 2, Norbert 1.
Patrick 8, Paul 9, Pieter 1, Pol 1.
Raphael 3, Raymond 2, Reginald 2, Renaat 1, Rik 8, Roeland 1,
Roger 3, Roland 3, Ronald 5, Ronny 8, Rudy 2.
Serge 1.
Thierry 1.
Ward 1, Willem 1, Willy 4.
B. Meisjesnamen : 260.
Agnes 1, Anita 2, Anna 1, Anne 1, Anne-Marie 1, Annie 10, Anniesette 1, Anny 2, Arlette 3, Arlinda 1.
Beatrice 1, Bernadette 2, Brigitte 2, Brinda 1.
Caroline 2, Catharina 1, Cecile 2, Chantal 1, Chantale 1, Charlotte 1,
Christa 2, Christel 3, Christiana 3, Christiane 5, Christine 18, Claire 1,
Claudine 1.
Daisy 1, Denise 1, Diana 1, Dina 2.
Eliane 1, Elsie 1, Erika 2.
Florida 1, Francine 1, Francisca 1, Francoise 1, Frederika 2, Frieda 2.
Geertrui 1, Gerda 5, Ghislaine 1, Gilberte 1, Ginette 5, Godelieve 3,
Greta 2.
Hadewych 1, Helena 1, Herlinda 1, Hilda 2, Hilde 1, Hildegarde 1,
Huberte 1, Huguette 1.
Ingrid 4.
Jacqueline 1, Jeannine 1, Jenny 6, Josephine 1, Josiane 3.
Karine 1, Karlijn 1, Katelijn 1, Katherina 1, Kathleen 1, Krista 1,
Kristin 1.
Laurette 1, Lea 1, Lena 3, Leona 1, Liliane 3, Louise 1, Lucrece 1,
Lutgarde 1.
Machteld 2, Magda 5, Margareta 1, Marguerite 1, Maria 7, MariaJozefa 1, Marianne 1, Marie-Ange 1, Marie-Christine 1, Marie-Claude 1,
Marie-Hedwige 1, Marie-Jeanne 1, Marie-Josee 1, Marieke 1, MarieLouise 2, Marie-Rose 4, Mariette 1, Marijke L Marina 2, Marleen 4,
Marline L Martina 1, Martine 2, Maryelle 1, Maureen 1, Mia 2,
Mieke 1, Mireille 1 (Biekorf 1957. 128), Monique 4, Myriam 1.
Nadine 1, Nicole 3.
Paulette 1.
Ria 3, Rika 1, Rina 1, Rita 15, Rogina 1, Rosa 2, Rosette 1, Rosita 1.
Sherley 1, Sonja 8.
Therese 2, Theresia 1.
Unice 1.
Vera, 2, Viviane 6.
Winnie 1.
Yvette 3.
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MENGELMAREN
COLARD MANSION ALS BOEKILLUSTRATOR

Van 1454 tot 1484 komt de naam van Colard Mansion geregeld
in de gildelijsten van de Brugse librariers voor. Van 1474 of was
de beroemde boekverluchter tegelijk als boekdrukker — de eerste
in Brugge — werkzaam. Financiele moeilijkheden hebben hem in
1484 uit de stad verwijderd.
Als « prentere » trachtte Mansion het geschreven boek van zijn
tijd te evenaren, niet alleen in de luister van het lettertype maar
ook in de miniaturen. Zijn Boccace van 1476 is het allereerste
met kopergravures geillustreerde boek in de geschiedenis. Deze gravures werden op opengespaarde plaatsen toegevoegd, in sommige
exemplaren werden ze ingelast en opgeplakt. In de bekende exemplaren zijn deze prenten meestal wit-zwart gebleven, hoewel ze
bestemd waren om door de miniaturist verlucht (gekleurd) te
worden.
Algemeen wordt aanvaard dat Mansion niet de ontwerper van
de gravures is : hij heeft modellen van andere meesters der boekillustratie voor ogen gehad. De kunstkritiek, die de gravures een
tijdlang stelde op de hypothetische naam van de « Meester der
Boccaccio-illustraties », zette de vergelijkende studie steeds verder
door : men dacht o.m. aan de Meester van de Ursula-legende
(Delen). Nu echter stelt men vast dat de illustrator van de Boccace
heeft gewerkt naar de miniaturen van de Noord-franse Valerius
Maximus uit de bibliotheek van Jan Crabbe, abt van de Duinenabdij (tegenwoordig in de bibliotheek van het Seminarie te Brugge).
Uit deze vergelijking meent K. G. BOON in een recente studie (verschenen in : Amor Librorum. Bibliographic and other essays. A tribute to Abraham Horodisch... p. 85-88, met 7 buitentekstplaten ;
Amsterdam 1958) te mogen besluiten dat Mansion voor de illustratie
van zijn beroemde Boccace beroep heeft gedaan op een Noord-frans
boekverluchter die te Brugge werkte in de trant van de Valerius
Maximus-miniaturen.
Met die Valerius Maximus schijnt Mansion meer omgang te hebben
gehad dan men tot nu toe heeft achterhaald. Nog in 1480 — nadat
hij reeds een hele reeks boeken gedrukt had — werkte hij aan de
verluchting van een geschreven Valerius Maximus voor rekening
van de kasteelheer van Gaasbeek, Filips de Homes. En dan is er
nog de gedrukte Valerius Maximus (Bibliotheque Nationale te
Parijs) die waarschijnlijk in 1476 — het jaar van de Boccace van
Mansion — van de pers is gekomen en door de Engelse bibliograaf
Ellis aan Mansion werd toegeschreven.
Het kunstleven te Brugge in de tweede helft van de Bourgondische eeuw is nog lang niet opgeklaard. De kopergravure veronderstelt niet alleen een ontwerper van de tekening : belangrijk is ook
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de technische uitvoering op de plaat. Miniaturisten zouden de
tekening voor de illustraties hebben geleverd : zou Mansion dan
ook geen beroep hebben gedaan op de graveerstift van een edelsmid
om de tekening in koper te steken ? Deze laatste technische samenwerking van kunstenaar en vakman wordt door de kunstkritiek
meestal buiten beschouwing gelaten.
A. v.
VLAAMSE MIRAKELBOEKEN EN WESTVLAAMSE EX-VOTO'S

Voor de studie van de religieuze volkskunde zowel als van de
nauw daarmee verbonden volksgeneeskunde zijn de « mirakelboeken » een kostbare bron. Dit blijkt uit een studie van onze
medewerker Walter GIRALDO, waarvan een samenvatting wordt
medegedeeld in de Handelingen van het XXIIIe Vlaams Filologencongres (1959, p. 338-347). In dit ontginningswerk beperkt
de auteur zich vooralsnog tot de gedrukte bronnen. Noodgedwongen,
daar de geschreven berichten en verslagen van « mirakelen en bekomen weldaden » onbekend en onbereikbaar zijn. De bibliografie
van de uitgegeven teksten omvat voorlopig 15 nummers ; de samengebrachte gegevens betreffen Vlaanderen en Brabant en liggen
chronologisch tussen 1200-1700. Achtereenvolgens worden voorbeelden aangehaald van oude ziektenamen, volksremedies, geloftevormen met o.m. het geval van de man die in 1477 een bedevaart
ging « cruupende over zine knijen » van Kortrijk naar Gullegem,
zoals hij het beloofd had. De aanrakingsritus komt veelvuldig en
onder velerlei — directe en indirecte — vormen voor. Terloops
wordt gewezen op verrijzenis-sagen (o.m. van ongedoopte kinderen) ;
de duivelbezweringen vormen een belangrijk kapittel. En de ex-voto's
zijn ook van de partij met o.m. een offerande aan de H. Cornelius te Ninove van een hoeveelheid tarwe die (in tegenwicht)
door de genezen jongen zelf op de graanakker zou gezant worden.
Literair bekeken behoren mirakelboekjes tot het genre exempelen ;
zij waren een soort vademecum voor de predikant die de bedevaarders over de lokale wonderdoener te beleren had.
Het laatst vermelde onderwerp, het ex-vat °, werd door Walter
Giraldo speciaal voor West-Vlaanderen, op grond van de literatuur
en vooral van een actueel en persoonlijk onderzoek ter plaatse,
behandeld in een uitvoerige studie die voor een van de best afgewerkte hoofdstukken van onze bedevaartfolklore mag gelden. Deze
bijdrage Votivtypen aus Westflandern verscheen in Oesterreichische
Zeitschrift fur Volkskunde, B. 62 (1959), p. 97-119, met 9 buitentekstplaten. Misschien mag Biekorf van de hand van de auteur,
wanneer hij met zijn groot werk over de heksenprocessen klaar is,
een klein repertorium verwachten waarin de Westvlaamse ex-voto's
naar de bedevaartplaatsen zouden gecatalogeerd zijn. Daardoor zou
de kruim van deze belangrijke studie aan een dankbare kring van
lezers ten goede komen.
A. V.
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PREEK TEGEN DE BEDEVAARTEN

1742
Pater Fulgentius Hellynckx, in zijn tijd prior van de Augustijnen
o.m. te Brugge en te leper, trad zeer streng op tegen het misbruik
van de bedevaarten zijn preek ligt samengevat in de volgende punten
van zijn Christelycke Onderwysinghen voor de Landts-Lieden, een
zeldzaam boekje, in 1742 gedrukt te leper door Petrus-Jacobus
De Rave.
<< De voornaemste misbruijcken der hedendaeghsche Pelgrimagien... ...zyn dese :
1. De Bee-vaerden aennemen... om te wandelen, of uyt nieuwsgierigheyt de Landen te sien, en syn Vrienden te groeten : dit en is
geen Pelgrimagie doen, maer dolen, lanckx 't landt loopen, en syn
sinnelijckheydt voldoen, want dit loffelijck werck en is niet ydel
of nieuwgierigh om Steden, Palleysen, Hoven etc. te zien, maer om
met devotie de Kercken, en Heylighe Plaetsen te besoecken.
2. Op den wegh gaende al klappen en guychelen sich verstroeyen,
en in plaets van verstervinge maer dencken om goet cier te maecken,
soo dat men meer schynt tot een kermis, als tot een plaetse van
devotie te gaen.
3. De Bee-vaert onteeren door wulpsheyt, dronckenschappen, brasseryen, perijckeleuse vergaederingen in springen en Janssen.
Ick weet wel dat dese maniere sulck eenen vasten wortel geschoten
heeft in 't gemoet van veele ongeregelde Christenen, dat hoe seer
eenen Predikant of Biecht-vader syn beste doet om die abuysen te
vernietigen, te vergeefs arbeydt... Dese beweenelijcke misbruijcken
verderven aldermeest die groote menigte die uyt de Steden hoopengewys loopen naer de aenliggende Prochien niet soo seer om de
Heyligen, als om Bacchus te dienen.
En daarom... soo wil ick, om dese ziel-quetsende Pelgrimagien
te vernietigen, de selve aen veel ontraeden of verbieden, om aldus
veel afgryselijcke sonden te beletten, en Godts rechtveerdigen geesel
of te keeren van ons Nederlandt.
En voorwaer welcke meynt gy d'oorsaecke te zyn van de groote
dierte, scherpe winters en ongehoorde vervroosentheyt der Graenen
uyt de welke soo grooten broodt-noodt is gevolght op desen tydt ?
en waerom schynt nu het sweert van den Oorlogh gescherpt te zyn,
het welcke ons Nederlandt dreyght ? 't is te beduchten... dat den
regen gelijck dit Jaer 1741, niet en valt, of wort uytgestort sonder
ophouden alles verrottende op het Veldt soo de voorgaende Jaeren
geschiet is, omdat men door dronckenschap de daegen Godt toegewyt onteert, en de Bee-vaerden... misbruijckt, onteert, en schendt
met soo een groote hertneckigheyt en wederspannigheyt van veele
kinderen van Belial... >>.
Pater Fulgentius zou de bedevaart willen verbieden aan allerlei
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personen die << geen suyvere meyninge hebben op den Bee-vaert »
en o.m. zulke << die voornaementlijck tusschen den toeloop van
't volck, Biecht-Vaders soecken die als dan door de menighte der
Penitenten overlast, slapper en soo naukeurig niet en zijn om den
sondaer te ondersoecken... ». Ook << de jonckheyt (moet men) niet
lichtveerdelijck de Beevaert laeten doen, tenzy onder de oogen en
sorge, of ten minsten onder het gesagh van bejaerde en godtvreesende
Persoonen >>. Ten slotte is het << oock ongheraetsaem aen Vrouwpersoonen, besonderlijck is 't dat sy sonder geselschap alleen ondernemen verre reysen, aldermeest de Maeghden de welcke moeten
myden het gedrangh der straeten en den omganck met de menschen ».
En in 't algemeen << moeten Godtvruchtige Persoonen niet lichtveerdelijck een Beevaert ondernemen sonder praemende redens, en
raedt van eenen voorsichtigen Ziel-bestierder >>.
Pater Fulgentius zinspeelt op de winter 1739 - 40 die buitengewoon
streng was en gevolgd werd door een koude en natte zomer ; en
uit de kronieken weten we dat de zomer van 1741 buitengewoon
droog was, na een winter die tot in de meirnaand geduurd had.
E. N.

SCHARMINKELEN

Aansluitend bij Biekorf 1959, 318, 371 ; 1960, 42.
Onder de gemeenten waar scharminkelen nog in ere wordt gehouden is, naar mij een Lendeledenaar verklaarde, Lendelede, het
geboortedorp van Louis Baekelant, te rekenen. Daar werd nog
gescharminkeld in de herfst van het jaar 1947 aan de Meikapelle
op de weg naar Ingelmunster v,66r het huisje van een kortwoner
weduwnaar bij wie een gescheiden vrouw van Kortrijk was komen
inwonen. Jong en oud nam deel met potten, pannen en schijven.
Enkele maanden nadien was het op de Westhoek om doen, om
des wille van een bedrogen meisjong.
Een paar jaar te voor werden, bij 't << beelen >> van een koppel
dat jarenlang gevrijd had, lemen gestrooid van het huis van de
vrijer naar dat van de vrijster.
G. P. B.

Scherminkelen : sinds mensengeheugen in Stavele niet meer gebeurd. Toch is de naam scherminkelen er nog bekend.
In 1942 gebeurde er iets dat op scherminkelen trekt. Een weduwnaar met een niet onberispelijk verleden met zijn aanstaande tewege,
een oude jonge dochter, ging met haar, zoals men zegt, << naar de
pasters » (ondertrouw). 't Was een fijne koppel en, als << hakke
met zijn makke >> op de plaats kwam, sprongen een paar kluchtenaars buiten (op de straat) met hun muziekinstrumenten en ze
gaven maar katoen, dat geheel de strate overende stond.
A. B.
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BLINDEBLOEM - VALLENDE BLOEM

Is de benaming blendeblomme — waarover Biekorf 1958, 192 en
1960, 61 — niet in verband te brengen met « vallende blomme >>
van de ogen ?
In een onlangs afgeschreven aflezersboekje vind ik de volgende
aflezing voor de ogen :
« Sint Pieter en Sint Pauwels, zij zaten beiden op eenen grauwen steen, en zij baden aan Onzen Heere en Onzen Heere kwam
voorbijgegaan, en hij vraagde waarom zij niet en lazen, en zij antwoordden : Hoe Heere, wij kunnen niet lezen, wij hebben te zeer
eene perel, een takkel of vallende bloemme of nagel op onze oogen.
Onzen Heere zeide : Is 't eenen perel, dat hij afgaat — is 't eene
vallende bloemme ofte nagel, dat deze verdwijnt en de ooge laat
klaar zien gelijk zij van te vooren was.
Men moet [bij deze aflezing] negen onzevaders en negen weesgegroets alle dage een verminderen tot dat de negen dagen uit zijn >>.
Ik stel Kier alleen de vraag. Doch het verband tussen « blindebloem >> en het « vallen met zulk een bloem >> (Biekorf 1960, 61)
doet mij denken aan de « vallende bloem » in deze aflezing.
A. B.

Stavele

MARBELSCHIETEN

Bij het schieten met marbels gelden in de Leiestreek (DeinzeVijve) o.m. volgende regels :
« Twee uit de klets, — Een uit de veem >>,
d.i. treft de schieter de marbel van zijn speelmaat met zijn eigen
geschoten marbel, zo haalt hij twee marbels.
Marbelt hij zodat zijn marbel dicht bij zijn tegenstrevers marbel
gaat aanliggen, zo wordt geveemd (gevademd). Ligt de marbel
binnen het bereik van een vadem, zo is de speler gewonnen en
betaalt de beschotene een marbel.
Ligt de marbel in een moeilijk te bereiken plaats, zo wordt « gestekt » d.i. met de marbel gemikt, niet gehurkt en met de hand aan
de grond, maar rechtstaand met de schietende hand aan of op de
rechterknie. Hierbij worden aan de winnende stekker soms drie
marbels toegekend bij vooraf bepaald akkoord, bijvoorbeeld in geval
de marbelschieters tijdens het spel op de straatkeien van een steenweg terecht komen.
Uit de hand zes marbels naar een putje rollen van of een stake
heet in de Leiestreek « bokken ».
Grote jongens schieten, kleine jongens bokken.
Liggen bij het bokken een paar marbels op de rand van het putje,
zo worden zij als binnen geacht (« al dat taakt is in >>) op voorwaarde dat de uithangende marbels de ingerolde marbels raken.
Is de verliezer al zijn marbels afgespeeld, dan is hij rud.
G. P. B.
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BRUGSE MEISKENS

Vraagwinkel hiervoor blz. 96
Te Deinze en langs de Leiekant tot in Oeselgem (W.-V1.) heten
een soort van vroege kleine blozende zomerperen nog Brugse meiskens en de noorderkrieken Brugse krieken of kortsteerten.
In de laatste jaren verdwenen meest al de Brugse benamingen
en het gaat van kwaad om erger bij het noteren van de prijzen op
de prijslijst op de grote fruitmarkten en fruitveilingen.
Vijftig jaar geleden kenden wij al de appel- en peersoorten naar
vorm, kleur of smaak of herkomst. Nu is dat Bon chretien
Soldat laboureur, Beurre Hardy, enz.
Om maar bij de peren te blijven noemden wij ze : kriekperen,
boterperen, wijnperen, smoutperen, Bergamotten, Russeletten, flesscheperen of zwaanhalzen, zomerperen, winterperen, grauwe stoofperen,
ruigvellers, Brugse meiskens, Landegemse en vele andere.
Met het aanduiden van herkomst en kweekplaats moet echter
voorzichtig te werk gegaan worden. De benaming verschilt van
streek tot streek, van markt tot markt, van dorp tot dorp en soms
van hof tot hof.
Die ingewikkelde perenkwestie brengt mij nog een geestige herinnering. Toen in het najaar 1927 Mgr. Honoratus Coppieters,
bisschop van Gent, naar Deinze kwam en na de vergadering de
priesters van de dekenij aan tafel zaten, was daar een onderpastoor
die de fruitkorf naar Monseigneur toeschoof. Bisschop Coppieters
at smakelijk. Toen hij al tweemaal naar een peer van dezelfde
soort gestekt had vroeg de gedienstige onderpastoor : << Monseigneur,
zoudt ge niet een soldat-laboureurke nemen ? » wijzende op de
rijpe ronde bruine knolletjes in de fruitschotel... Ah ! dat zijn
soldat-laboureurkens, riep de Gentse Kerkvoogd. Hewel, 'k 'n wiste 't
niet. Bij ons op 't hof te Overmeire heetten wij dat in mijn jongde
mestputpeerkens, omdat die perelaar het dichtst bij de mestzate
stond. En 'k heb z' altijd geern geeten. 'k Ga nog eentje pakken ».
G. P. BAERT

In memoriam Remi-Cornelius Sohier
Zijn naam heeft men niet veel in Biekorf gezien, maar dikwijls
hebben onze lezers zijn stem gehoord in zeisels en vertellingen zoals
deze werden opgevangen en overgeseind door zijn goede vriend en
onze goede medewerker, dhr. Andre Bonnez.
In Remi Sohier (Roesbrugge-Haringe 25 sept. 1882 — Beveren-aande-IJzer 11 juni 1960) verliest Biekorf een wijze en bevoegde zegsman
nit het Westland. Uit dat schone en vruchtbare land bij de schreve
geboorteland van Pastoor Leroy, grensland van blauwers en kommiezen.
Dank zij deze begaafde horker en verteller heeft Biekorf in de laatste
tien jaargangen heel wat echt westlands volksgoed kunnen vastleggen.
Met Remi Sohier is een getuige van onze eigen volkstaal en ons eigen
volksleven heengegaan die niet meer vervangen wordt. Zijn aandenken
blijve in ere.
B.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN
BRUUDMAKEN. — Door trouwbelofte verbinden, verloven ; lat.
affidatio. In 1332 gaf Simon de Rikelike, vrijlaat te St.-Pieters-op-deDijk, een geschenk van 5 schelen grote bij de ondertrouw van zijn
zuster met een van zijn dienaars. Hij noteert in zijn Memoriaal
(J. De Smet, Kon. Com. Geschiedenis, uitg. in-8, 1933, p. 53) : c Item
En hij schonk nog weer
5 gr. als men sire suster bruudmakede
— Niet bij Verdam.
6 schelen grote << als siin suster huwede
VELDAM. — Velddijk. Het gedeelte van de dijken dat alleen uit
aarde bestaat, dus zonder wierriem, rijswerk, paalwerk, steenglooiing
enz. Hetzelfde als aerddiic in MNW bij Beekman IX 6-7, 518-519.
c De varsche diken, de slusen, stalizeren ende veldammen vander
wateringhe van Veurnambacht Rekeningen van deze watering in
1411 en volgende (Westvlaamsch Archief I 1939, p. 22).
TEGHELSCIP. — Vaartuig voor vervoer van bakstenen. De Brugse
stadsrekening 1465-66, f. 40, heeft de volgende post : << Item betaelt
Lauwereins Maertins van een nieu teghelscip jeghens hem ghecocht,
omme daer mede lancx den watre te voerne de teghelen ten ghewerken
van deser stede, coste 2 lb. 6 sc. Dit eigen tegelschip van de stad
was blijkbaar bestemd voor de aanvoer van baksteen uit Ramskapelle,
waar de stad een eigen << teghelrie uitbaatte.
DICKENE. — Verdikken, dikker maken ; fr. renforcer. c Aerde
te nemene, omme den vorseiden dyc daer mede te hoghene ende te
dickene... (Akte van 11 oct. 1335 in Rijksarchief Brugge, fonds
Brugse Vrije ; zie E. Gailliard, Verslagen en Med. Kon. Vlaamse
Academie 1914, p. 78). — Verdam heeft dickene alleen met de bet.
c dik worden
OFFICYEREGHE. — Vrouw van een c officier of ambtenaar ;
ook als weduwe die het c officie van haar man voort bedient.
In 1405 en volgende jaren was een proces aanhangig c tusschen
Clemeicien der weduwe Pieters Dappers officyereghe myns heeren van
Ghistele of ene zyde ende der stede van Oudenburch of ander zyde... >>
(Stadsrekening 1405-1406 in Hist. d'Oudenbourg II 219 en verder,
passim). Pieter Dapper was officier van de Heer van Gistel geweest.
Uit de teksten blijkt dat zijn weduwe in het bezit van het officie
gebleven is.
OORGHELGEUSEDE. — Laatdunkendheid, overmoed ; mnl. orgelieushede. << Voort so wie die ginghe ute deser voorseder ghilde in
oorghelgeuseden ende hire daerna weder in wilde comen, hi sout se
moeten copen gheliic enen vreimden . Uit de gildebrief van de
Zwarte leertouwers te Brugge ca. 1300. Een redactie uit ca. 1350 van
dezelfde brief schrijft orghelgeusede. (E. Huys, Duizend jaar mutualiteit, p. 151, 154 ; ed. Kortrijk 1926).
LAPPERIE. — Herstelling van tinwerk. De rekening 1540-41 (f. 310)
van het Sioenklooster te Kortrijk boekt een uitgave van 15 sc. 7 1/2 gr.
betreffende het keukentin : c van wyssellene ende van diveersche lapperie In 1532 vinden we lapperie gezegd voor verstelwerk aan
klederen ; zie Biekorf 1959, 296.
MAENSCHIJN. — Uitvaart, plechtige dienst gehouden enige tijd
na de begrafenis. De pastoor van Koolkerke, handelend over de opbrengst van de rouwdiensten, schrijft in zijn verslag van 1527:
< binnen eender maend daernaer [na de begrafenis, die zeer kort na
het overlijden gebeurd twelc men heet maenschijn naer costume vander
plaetse, doet men ghelijcken dienst (A. Hodiim in Album English,
ed. 1952, p. 195).
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VRAAGWINKEL
Grauwen

De benaming Grauwen, alias Grijzen, werd oudtijds (in de 18e eeuw,
en vroeger ?) gegeven aan inwoners van Vlaanderse oorsprong die in
Brabant gevestigd waren en met elkaar in broederlijke betrekking
bleven. In deze benaming drukten de Brabanders hun misprijzen uit
jegens de inwijkelingen. Zo noteerde L. Torfs in Annales Acad. Royale
de Belgique 30, 1874, p. 412 ; een bron van deze benaming wordt niet
aangeduid. Wie kan daarover duidelijker gegevens inzenden ?
R. B. M.
Potensen
De Vlaamse Kronijk van Duinkerke (ed. Piot 1879, p. 496) vermeldt
in 1574 als muntnaam
de potensen
naast
de crusaeten van
Portugal metten corten cruuse
De potense is 2 deniers minder
waard dan de crusaete die op 48 sc. 6 d. geschat wordt. Moet ik hier
lange kruis
potence verstaan als het
(latijns kruis ? St.-Antonius(grieks kruis) ? Komen deze
kruis ?) tegenover het
korte kruis
verschillende kruisvormen op oude portugese munten voor ?
P. S.
lk meende...
Zegt iemand : ik meende 't zo, dan krijgt hij ten antwoord : Meende
ligt bij Kortrijk. (Meende : locale uitspraak van de stadsnaam Menen).
Spreekt men van : 't ene en 't andere, dan luidt het : 't ene is Stene
en 't andere is Leffinge (aanpalende parochies). Zijn er nog meer
zulke zinspelingen op westvlaamse gemeentenamen ?
M. R.
Coleur de roy
Een inventaris van een Kortrijks sterfhuis uit 1550 vermeldt « eenen
keerle coleur de roy met vossen
Welke kleur zou daarmee bedoeld
worden ?
C. G.
Kleine jongen in marinepak
Wie bezit familieportretten van voor 1885 (of daaromtrent) met
jongetjes in marinepak ? Of zoals men zei « in col marin ?
P. D. V.

Sinte Veerle
Staat Oostkerke bij Diksmuide geheel alleen in West-Vlaanderen met
zijn Sinte Veerle of Sinte Verle (Pharaildis) ? En werd (of wordt)
deze heilige ook ergens in Frans-Vlaanderen vereerd ?
D. V.
Steven van der Klok
Is het bekende Lyk-sermoen (parodie) van Steven van der Klok
te vinden in Vlaamse almanakken van voor de Hollandse tijd
(voor 1815) ?
C. S.
Krijgspaard als ex-voto
De Franse geschiedschrijvers verhalen dat Koning Filips van Valois,
na zijn overwinning op Zannekin bij Cassel in 1328, de Notre-Dame
te Parijs is binnengereden op een prachtig uitgedost en geharnast
paard. Hij sprong of voor het beeld van 0.-L.-Vrouw, knielde en
schonk haar het paard en 100 pond rente. Kan iemand de letterkundige
bron van dit verhaal opsporen.
E. N.
Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge
Abonnementsprijs : 100 F.
Postrekening : 2335.37
Drukkerij G. BARBIAUX, Minderbroedersstraat, 20, Brugge
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Zomermaand 1960

DE DUINENABDIJ TE KOKSIJDE
IKONOGRAFIE EN ARCHEOLOGIE

Afbeeldingen van de Duinenabdij zijn eerder schaars te
noemen. Dit mag ons niet erg verwonderen ; de monniken
immers hebben reeds in de 16e eeuw hun klooster in de
duinen verlaten en ikonografische bronnen uit die tijd of uit
vroegere eeuwen komen niet talrijk voor. Het groot schilderij
van de abdij, door Pourbus gemaakt en ook door Sanderus
gekend, was tot voor enkele tijd onze enige ikonografische
bron over de abdijgebouwen. Een weergevonden kleine tekening van de abdij, door Dr. A. Janssens de Bisthoven ons
vriendschappelijk ter bestudering overgemaakt, heeft onze
kennis van het abdijplan enigszins verrijkt. Voor de lezing
van de — gedeeltelijk onzichtbaar geworden — opschriften
op deze nieuwe kaart, hebben we op de gedegen hulp mogen
rekenen van Prof. Dr. Eg. I. Strubbe en lic. L. Danhieux.
De publikatie van deze kaart bracht er ons toe de opschriften op het groot schilderij nailer te bekijken. Daarbij
viel het ons op dat talrijke fouten door overschildering in
de tekst geslopen waren en dat een nauwkeurige lezing van
die opschriften nog niet gedrukt voorhanden was. In bijlage
hebben we de tekst van het schilderij overgeschreven en er
enige kommentaar aan gewijd ; voor de interpretatie van
sommige gegevens van Pourbus maakten we ons enkele opinerkingen van Z. E. P. A. Dubois, 0. Cist. ten nutte. Dit
gedeelte van ons artikel was reeds gezet, toen we door bemiddeling van Dom F. De Cloedt en Dom T. Van Biervliet
kennis kregen van een archiefstuk waarin een oudere lezing
van de legenda van het schilderij neergeschreven is.
Enkele afmetingen door Pourbus opgegeven, konden we
toetsen aan de resultaten van de opgraving die sinds 1949
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aan gang is. Dit archeologisch bodemonderzoek begon met
het vrijleggen van het voorportaal van de kerk ; het verslag
over dit eerste gedeelte van het werk is echter nooit verschenen. Toen men ons voorstelde dit verslag zelf te maken en
in ons artikel over de kaarten van de abdij te verwerken,
namen we dit aanbod eerst zonder veel enthousiasme aan.
Een verslag opmaken van een opgraving die men zelf niet
meegemaakt heeft en waarvan niet alle gewenste dokumentatie
voorhanden is, leek ons inderdaad geen gemakkelijke opgave.
Zo blijft het wel een leemte — die echter nog te herstellen is
— dat aan de funderingen van kerk en voorportaal geen
onderzoek gewijd is geworden.
Voor dit opgravingsverslag werden we echter op gelukkige
wijze geholpen door het feit dat de ontdekte muurfragmenten
bewaard bleven, zodat een direkte studie op het objekt mogelijk was. Jammer genoeg hebben de ongunstige weersomstandigheden reeds heel wat geprofileerde basementen totaal vernield ! Afdekken met cement schijnt in dit verband maar
weinig resultaat op te leveren. Een nauwkeurig grondplan
van het voorportaal ontbrak : de h. M. Seys, hoofdarchitekt
bij de Provinciale Direktie van de Rijksgebouwendienst te
Brugge, heeft bereidwillig en met grote kennis van zaken de
hier afgedrukte plattegrond en enkele andere details opgemeten en getekend.
1. Kartografie.

De 15e eeuwse kroniekschrijvers van de Duinenabdij stellen
het begin van hun klooster in 1107, het jaar van de aankomst van de Benediktijnermonnik Ligerius in de streek van
Veurne. Geen enkele archiefbron echter spreekt ons van
Ligerius en zijn lotgevallen. De eerste historisch-betrouwbare

Detail uit het schilderij

van

1580 : de abdijkerk.

A. C. L.
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vermelding komt pas voor in een voortzetting van de kroniek
van Sigebert van Gembloux (t 1112) die zegt dat abt Fulco
in 1128 zijn klooster van de Duinen begon te bouwen (1).
Eveneens uit dat jaar stamt een oorkonde waarin Johannes,
bisschop van Terwaan, vermeldt dat hij gewijd heeft capellam... in Dunis furnensibus fundatam, cum atrio adiacente » (2).
Naast het optrekken van de noodzakelijke gebouwen, zal
het bruikbaar maken van het duinenland een der eerste
zorgen der monniken geweest zijn. Reeds in 1129 schenkt
graaf Diederik van den Elzas hun zoveel duinen als ze voor
eigen gebruik willen bewerken en als Weiland nodig hebben (3).
Het leven in de duinen had het voordeel van de eenzaamheid,
maar daarentegen ook het nadeel van de eeuwige strij d met
het zand dat door de felle zeewind opgejaagd werd, zodat
het, voor het behoud van gebouwen en wei- en akkerland,
nodig 'was door beplantingen het verstuiven der duinen tegen
te gaan. Zo geeft gravin Margareta in 1246 een oorkonde
uit 'waarin ze toelating geeft de duinen die het klooster
bedreigen met planten vast te leggen, en alles te doen wat
als verweer tegen het zand geschikt lijkt (4).
Reeds in de loop van de 12e eeuw had de abdij een groot
domein verworven ; als gevolg van de grote voorspoed en
het stijgend aantal monniken en lekebroeders was de 13e eeuw
— eveneens een tijd van ekonomische bloei — een eeuw van
grote bouwondernemingen, en dit zowel in de abdij zelf als
in de uithoven ( 5 ). Mag het initiatief van de nieuwe klooster(1) C. Callewaert, La Continuatio Valcellensis de la Chronique de
Sigebert de Gembloux, in An. Soc. Emul. Bruges, 55, 1905, blz. 387.
J. De Cuyper, Stichting der abdij van Duinen bij Veurne, in Biekorf, 31, 1925, blz. 217-221. Id., Idesbald van der Gracht, blz. 33-39.
Brugge, Brussel, 1946.
(2) J. De Cuyper, Idesbald van der Gracht, blz. 179.
(3) Cronica et Cartularium monasterii de Dunis, blz. 158-159.
Brugge, 1864-1867. Door oorkonden uit 1219 en 1235 werd die gift
nog aangevuld (Cronica..., blz. 362, 194 ; G. Van de Woude, Ter
Duinen, kustmacht onder de graven, blz. 24-26. Antwerpen, 1944).
(4) « Ad hec quia prefatum monasterium magnam patitur molestiam et in brew quasi ex toto obrui posse videtur a sabulo sive
arena vola,nte de Dunis nisi aliquo occurratur ei remedio, concedo
eidem ecclesie ut spinas et juncos et nemora et virgulta plantare,
eradicare, transplantare, et ad voluntatem suam scindere et in
quoscunque usus quos sibi expedire viderit, possit convertere et
omnibus modis quibus poterit contra sabulum sive arenam, se possit tueri et premunire, et omnia alia facere qui ei valeant et
prosint ad sabuli sive are,ne incommoditatem vitandam. » Cronica...,
blz. 202).
(5) Daarvan geven zowel de vrijgelegde muurfragmenten van
de abdijgebouwen zelf, als de kapel van Kloosterzande en de
schuren van de Bogaarde en de Allartshuizen ons nu nog ee,n
overtuigend bewijs. Cfr. A. Heins en V. Fris, Les granges monumentales des anciennes abbayes des Dunes et de Ter Doest dans
la Flandre Maritime, in Bul. Maats. Ges. en Oudheidk. Gent, 13,
1905, blz. 65-108. J. De Cuyper, De hofstede van Ten Bogaerde te
Koksijde. Pervijze, 1952. L. Devliegher, De vroegste gebouwen van
baksteen in Vlaanderen, in Bul. Kon. Ned. Oudh. Bond, 6e s., 10,
1957, kol. 245-250.
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bouw aan abt Elias van Koksij de (1189-1203) worden toegeschreven ( 6 ), een groot gedeelte van het werk werd evenwel
verwezenlijkt onder abt Niklaas van Belle (1232-1253) (7).
Er waren toen 120 monniken en 248 lekebroeders ( 8 ) en het
abdijdomein omvatte in 1246 ongeveer 6.500 ha (9).
Het hoogtepunt dat toen bereikt werd, zou later niet meer
geevenaard worden. Door de overstromingen gingen landopbrengsten te loor — dit somtijds voor verschillende jaren —
en het vergde grote onkosten om de landerijen terug in goede
staat te brengen. En aangezien de abdij vanaf de 15e eeuw
veel te groot was voor het slinkend aantal kloosterlingen,
betekende het onderhoud van de grootse maar gedeeltelijk
nutteloos geworden gebouwen, eveneens een financiele last.
Men dacht zelfs aan een verhuis naar een stad.
In 1484 poogde abt Jan Crabbe naar Aardenburg te gaan,
waar hem o.m. de 0.-L.-V. kerk aangeboden werd ; als
voorwendsel riep hij de oorlogen in, maar volgens Heinderyckx was de onzekere ligging in de duinen de eigenlijke
reden (19).
In 1541 trachtte men naar de Eekhouteabdij te Brugge te
verhuizen. Ook hier werden de vooruitdringende duinen en
de dreigende verzanding van de abdij als een der redenen
voor het voorgenomen vertrek opgegeven ( 11 ). De tegenpartij
gaf toe dat de duinen op het klooster grond gewonnen hadden, maar ze stelden daarvoor de abt verantwoordelijk omdat
hij verwaarloosde de voorzorgen te nemen die zijn voorgangers wel in acht genomen hadden (12).
Ook de opvolger van abt de Clerq, Antonius Wydoot,
wendde pogingen aan om de onherbergzame en onveilige
duinstreek te kunnen ruilen voor de Eekhouteabdij ( 13 ). Hij
(6) Cronica..., blz. 35. J. De Cuyper, Elias van Koksijde, zesde
Cistercienser abt van Duinen (1189-1203), in Citeaux in de Nederlanden, 7, 1956, blz. 42.
(7) Cronica..., blz. 9.
(8) Cronica..., blz. 10.
(9) J. De Cuyper, Elias..., blz. 38.
(10) E. Ronse, Jaerboeken van Veurne en Veurnambacht, door
Pauwel Heinderycx, II, blz. 169-171. Veurne, 1854.
(11) << De meuningen van ter Duynen hadden nu reeds dickmaels
getracht om ergens in eene stadt een nieu clooster te bouwen. Sy
namen daerom voor deckmantel, dat hunlieder clooster in een woest
lant stont ; datter de locht te ongesont was ; dat sy, verwijdert
zijnde van alle groote steden, schaers hunne leeftochten co,nden
gekrijgen, bovendien dat het sant vanden duynen soo seer op den
clooster was gront winnende, dat sy meenden dat het metter tijdt
daer van overvlogen ende bedeckt soude wesen, niet jegenstaende
dat sy jaerlicx groote sommen geldts te coste waren om het selve
te beletten ; verders, dat, hun gesticht gelegen zijnde in een dusdanich oort, sy dickwijls in perijckel waren van berooft, vermoort
ofte verbrant te wesen, namentlick in tijde van oorloge, alswanneer
sy niet eenen nacht gerust en conden slapen. » E. Ronse, Jaerboeke,n..., blz. 267.
(12) In die tijd stonden de beplantingen in de duinen onder bewaking. A. Viaene. Den Hoogen Blekker, in Biekorf, 40, 1934,
blz. 116-117.
(13) Cronica abbatum monasterii de Dunis, blz. 174. Brugge, 1839.
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liet in 1563, om zijn vertoog te Brussel kracht bij te zetten
en de wanhopige toestand van het klooster duidelijk voor
ogen te stellen, door de Brugse schilder Pieter Pourbus een
kaart maken waarop de abdij en de omliggende duinen afgebeeld waren ( 14 ). Na het weervinden van de rekening die
ons daarover inlicht, heeft men ook het werk zelf van Pourbus
op het spoor trachten te komen, zonder daar nochtans in te
slagen (15).

Getekende kaart van de abdij ca. 1563
Onlangs nu maakte Dr. A. Janssens de Bisthoven, direkteur
van de Dienst voor Kunst en Kultuur van de stad Brugge,
ons ter bestudering een onbekend gebleven kaart van de
Duinenabdij over, die hij in het archief van het Gruuthusemuseum gevonden had, en die blijkbaar verband houdt met
de verzanding van de abdij.
De kaart is met inkt getekend op twee bladen papier (1a)
Het linker blad is 46 cm hoog en 41 cm breed, het rechter
46 en 40 cm ; met een boord van 1,5 cm is het linker blad
op het rechter geplakt, zodat de kaart dan 46 cm hoog en
79,5 cm breed is. Op de achterzij de van het rechtse blad
staat in 17e eeuws schrift << Caerte vant oudt cloister ten
Dune >>. De kaart is op een blad papier (H. 56 cm, B. 90,5 cm)
geplakt waarop een 18e eeuwse hand geschreven heeft << Plan
der Oude Abdije van 0. L. V. ten Duynen van d'ordre van
Citaux gelegen bij de stede van Veurne nu in Brugge ».
Omheen de plattegrond van de abdij heeft de tekenaar met
rake en levendige pentrekken mensen, dieren, bomen en
huizen weergegeven ; sommige details zijn gekleurd : plan
en muren in 't rood, bomen in 't groen, water in 't blauw,
duinen in 't bruin, mensen en dieren in verschillende kleuren ( 17 ). Tussenin staan opschriften (18).
(14) « Den 9 e. decembris [1563] betaelt Mr. Pieter Pourbus,
schildere, hebbende ghevaceert ende ghebesoingiert omme tmaecken
eene carte, daerin,ne begreepen den clooster ende de dunen ofte
zantvlooghen, om dezelve carte te hove te vertoghen, ende heeft
ghebesoingiert 40 daeghen, te 4 lb. sdaechs, comt ende betaelt by
quitancie, 163 lb. 16 s. » (Brugge, Seminarie : Fonds Duinenabdij,
West. Rekening 1563-1564, fo. 26 v). A. Viaene, Ee,n onbekende
kaarte van Pieter Pourbus, in Biekorf, 36, 1930, blz. 65-67.
(15) A. Viaene, Een onbekende kaarte..., blz. 67.
(16) De twee bladen dragen als watermerk een monogram waarboven ee,n liggende maansikkel, een kroon en een vierlob staan ;
het is van Franse herkomst, maar te Brussel in gebruik in 1543
C. M. Briquet, Les filigranes,blz. 308 en nr. 5314. Geneve, 1907.
(17) De kaart bevindt zich in een zodanig slechte staat dat het
niet mogelijk is er een foto van te maken ; een doortekening op
calque papier bleek de beste manier om de kaart te reproduceren.
(18) Hun plaats wordt op de doortekening door hoofdletters aangeduid. Een gedeelte der opschriften was met het blote oog niet
meer leesbaar, maar kon met ultra-violet licht ontcijferd worden.
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De tekenaar heeft zijn schetsen genomen van op de duinen
die tussen de abdij en de zee gelegen zijn, zoals blijkt
uit de ligging van het landschap dat zich naar het zuiden
uitstrekt. Toch is er een afwijking op dat punt, en wel voor
het (oudst bekende) zicht op de stad Veurne dat zich op
de achtergrond bevindt. De stad immers is niet gezien van
uit het noorden, maar van uit het westen. Dit wordt bewezen
door de ligging en het uitzicht van de kerken van Sint-Walburga en Sint-Niklaas : van eerstgenoemde is het dak van
het koor zichtbaar achter de oostmuur en de traptorens van
het niet afgewerkt transept ( 19 ) , van de tweede schijnt men
het traptorentje naast de westtoren te zien.
Zoals gezegd, is de Duinenabdij op deze kaart enkel in
plattegrond weergegeven ( 20 ) Alhoewel het plan klein en
geschematiseerd is — de meeste muren zijn zonder deur- of
vensteropeningen weergegeven — is het toch niet van belang
ontbloot, omdat het ons in staat stelt enkele abdijgebouwen
juister in plan te brengen, inzonderheid zulke die op de
grote kaart uit 1580 niet goed zichtbaar zijn. Het grondplan
vertoont geen wezenlijke verschillen met het schilderij uit
1580, dat echter een nauwkeuriger en gedetailleerder beeld
van de abdij geeft. We kunnen ons nu de vraag stellen of
er tussen beide werken een samenhang bestaan heeft, of
m.a.w. de pentekening als basis voor het schilderij uit 1580
gediend heeft.
We geloven deze vraag grotendeels negatief te mogen
beantwoorden, niet enkel wegens het verschil in orientering
van beide kaarten — de ene is uit het noorden gemaakt, de andere uit het noord-westen — maar ook wegens het verschil aan
gegevens die beide werken ons verstrekken. Er zijn ook wel
zaken die niet overeenstemmen : op de kleine kaart is de
omgeving van de S.-Laureinskapel tamelijk onduidelijk weergegeven, we vinden er alle werkhuizen (q', r', s', t', u') van
de kaart van 1580 niet terug, enz. Deze laatste kaart onderstelt een bijna volledig nieuwe arbeid
Uit dit alles blijkt dat de tekenaar geen gedetailleerde
nauwkeurigheid in zijn grondplan betracht heeft. Wat was
dan wel het doel dat hij zich gesteld had ?
In het landschap omheen de abdij zien we kerken [Oost(19) L. Devliegher, De opkomst van de kerkelijke gotische bouwkunst in West-Vlaanderen gedurende de XIIIe eeuw, I, in Bul.
Kon. Corn. Mon. Lands., 5, 1954, biz. 319-321.
(20) De tekenaar heeft niet alles in plan weergegeven : de twee
duiventorens en de noordelijke molen heeft hij voluit getekend ;
deze laatste stond op de kleine molenwal die maar in 1928 afgevoerd werd. Cfr. K. Loppens, La region des Dunes de Calais a
Knocke, biz. 157. Koksijde, 1932.
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duinkerke ( 21 ) Wulpen ( 22 ) Koksij de ( 23 ), Adinkerke ( 24 ) ],
huizen en hoeven, w.o. de Bogaerde en het Turfhuis die tot
het abdij domein behoorden ( 25 ) ; we bemerken het Langeles
dat naar Duinkerke stroomt en een waterloop van Veurne
naar het Turfhuis ; we zien ruiters en voetgangers op de
wegen die naar Veurne, Duinkerke en Nieuwpoort leiden. De
abdij is bij na volledig omringd door duinen, die door de
tekenaar duidelijk aangegeven worden met de woorden duunen, verwayde duunen, streke vanden zande. In de ongelijke
strij d tegen het opstuivende zand dat door de zeewind landinwaarts geblazen wordt en het klooster dreigt te bedekken,
is de westmuur van het neerhof reeds gedeeltelij k verdwenen,
waarschijnlijk door toedoen van de opdringende Hoge Blekker ( 26 ), Meteen staat de eeuwenlange strij d tegen het immer
bewegend zand ons klaar voor ogen ; beter dan door tientallen smeekbrieven is hier de gevaarlijke toestand weergegeven. En het lijkt niet onwaarschij nlijk dat de tekenaar
(21) Oostduinkerke, waarschijnlijk uit de moederparochie Wulpen
afkomstig, werd in 1135 door de bisschop van Terwaan aan de
St.-Niklaasabdij van Veurne geschonke,n (F. V., C. C., Chronicon
et cartularium abbatiae Sancti Nicolai Furnensis..., blz. 56. Brugge,
1849). Op de kaart herkennen we een driebeukige hallekerk met
vierzijdige middentoren ; de laatste fragmenten van deze kerk
werden tijdens de laatste oorlog vernield Gigging op het kadastraal
plan : Sie A/4, nr. 174b).
(22) De kerk van Wulpen werd in 1135 aan de Sint-Niklaasabdij
gegeven door de bisschop van Terwaan. Op de kaart is een kruiskerk met vierzijdige middentoren afgebeeld ; na de brand van 1873
en de gedeeltelijke vernieling tijdens de eerste wereldoorlog, blijft
daarvan enkel het benedengedeelte van de toren over. L. Devliegher,
De opkornst..., blz. 335-337.
(23) Koksijde werd in de XIIIe eeuw als zelfstandige parochie uit
het grondge/ ied van S. Walburga te Veurne opgericht ; de kerk,
waarvan de kaart een onduidelijk beeld geeft, stond ongeveer op
de plaats van het huidig pension Helvetia (hoek Zeelaan 65 - Helvetiastraat 1, Sie F/5, nr. 777a) en werd omstreeks 1705 afgebroken.
De nieuwe kerk werd in dat jaar gebouwd daar waar de huidige
kerk (in 1845 begonnen) staat. E. Pil, Coxyde, blz. 8-10.
(24) De kaart laat een kruiskerk met vierzijdige middentoren
zien ; na de heropbouw van 1855 zijn daarvan de toren en de kruisbeuk bewaard gebleven.
(25) Tijdens de laatste oorlog werd het oude Turfhuis grotendeels vernield ; enkele muren, waarop o.m. de aanzetten van het
keldergewelf nog zichtbaar zijn, bleven staan. Uit deze fragmenten
blijkt dat de vroegere breedte van het woonhuis 6,30 m buitenwerks
was ; van de lengte konden we 7,20 opmeten, maar deze afstand
bedroeg oorspronkelijk meer. De hoeve is gelegen Bogaardestraat 11
(Sie C/2, nr. 73g) en wordt uitgebaat door de familie GyselenZwaenepoel. Tusse,n het huis en de weg Koksijde-Veurne lag de
Turfgracht die in het terrein een inzinking nagelaten heeft. Waar
de weg het Langeles kruiste lag de Coebrugge. We vinden die
brug o.m. terug op de Nieuwe Beterdinghe vanden landen competerende d'abdye van Duynen... » op verzoek van abt Lucas de
Vriese in 1709-1710 opgemaakt (Brugge, Archief van het Bisdom).
De brug is maar verdwenen toen, enkele tientallen jaren geleden,
de zandweg in een steenweg omvormd werd. Voorbij het Langeles
ligt de Bogaarde.
(26) Over de Hoge Blekker : K. Loppens, De geschiedenis van
Koksijde en van de abdij Ter Duinen, blz. 76-78. Woumen, 1947
(2e uitgave) ; A. Viaene, Den Hoogen Blekker, in Biekorf, 40, 1934,
blz. 113-118.
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met opzet de abdij in plattegrond getekend heeft om zo
de hoogte der duinen beter te laten uitkomen (27).
Daaruit menen we te mogen besluiten dat het doel van de
tekenaar was een beeld te brengen van de Duinenabdij en
het haar omringende duinenlandschap. Alles wijst er op dat
die tekening in verband staat met de opdracht die abt Wydoot
door Pourbus, alsdan de bekendste kartograaf uit de streek,
in 1563 liet uitvoeren. Het ontbreken op de kaart van een
legenda met vermelding van onderwerp, opdrachtgever, tekenaar en datum zou er kunnen op wijzen dat we niet te doen
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Detail uit de kaart van 1563: het plan van de ,abdij.

(27) Enkele jaren later, in 1566, deden de Geuzen een inval in
de abdij waarbij echter aan de gebouwen zelf geen schade werd
aangericht. (A. Viaene, Het einde van de Duinenabdij te Koksijde,
in Biekorf, 52, 1951, blz. 9). Toen de kommissarissen in 1567 naar
de abdij kwamen om verslag op te maken over de gebeurtenissen
van het voorgaande jaar, gaf ook abt. P. Hellinck als zijn voornemen te kennen ter plaats een priori] te laten en te verhuize.n
wegens de aanwas van het zand « het welck hunlieden clooster
omwallende ende wel zes ghemeten lands den termyn van twee
jaeren vercurt heeft, zoo dat apparentelyk ende ook zonder faulte
binnen twee andere jaeren tclooster voor den menigten deel met
zande verwonnen zal werden... » (Cronica abbatum, blz. 174). Uiteindelijk zouden niet de duinen, maar de plunderingen waaraan
de abdij sinds 1578 bloot stond, de monniken verdrijven.
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hebben met de kaart die voor Brussel bestemd was ( 28 ), noch
met een kopie van het oorspronkelijk werk, maar waarschijnlijk met het projekt dat als basis gediend heeft voor
de definitieve kaart van 1563. Hierbij kunnen we opmerken
dat het geschrift en het watermerk niet strij dig zijn met de
voorgestelde datum.
Het geschilderd plan van Pieter Pourbus
Toen enkele j aren later Pieter Pourbus van abt Holman
(t 1579) de opdracht kreeg de abdij in voile glorie uit te
beelden, is het niet onwaarschijnlijk dat juist hij verkozen
werd, omdat hij reeds vroeger voor de abdij gewerkt had.
We weten niet of de abt aan Pourbus het groot schilderij
bestelde voor 1578, de aanvangsdatum van de plunderingen
en slopingen die de Duinen stilaan gans onttakelden en de
monniken uiteindelijk verdreven ( 29 ). Alhoewel Pourbus
enkele schetsen uit 1563 kan gebruikt hebben, lijkt het ons
toch mogelijk dat de schilder pas na de eerste plunderingen
met het werk begonen is ; er was toen nog zoveel niet afgebroken om het schilderen van een algemeen beeld van de
abdij onmogelijk te maken.
Het groot schilderij van Pourbus, dat maar in 1580 onder
abt L. Vandenberghe voltooid werd, is tot aan de afschaffing
van de abdij in 1796, in het bezit der monniken gebleven.
Het komt als nr. 114 voor op een lijst die onder de Franse
bezetting op 26 Prairial an V opgemaakt werd (« Une perspective de l'ancienne abbaye des dunes, a vue d'oiseau >>,
7 X 7 voet) ; samen met andere werken werd het later naar
het Brugs stadhuis overgebracht, waar het zich in 1898
nog beyond ( 30 ). Het ging later over naar het Gruuthusemuseum, en van daar, in 1955, naar de reserve van het
Groeningemuseum ( 31 ). Aangezien voor de kennis van het
uitzicht en de organisatie van de abdij, niet enkel de afbeelding der gebouwen maar ook de opschriften van het grootste
belang zijn, hebben we het nuttig geoordeeld in bijlage de
bijhorende teksten en hun ligging op het schilderij mede
te delen.
(28) De opgestuurde kaart werd in het Rijksarchief te Brussel
niet teruggevonden. A. Viaene, Een onbekende kaarte..., blz. 67.
(29) Toen de monniken, eerst te Nieuwpoort en daarna in de
Bogaarde, het gemeenschappelijk kloosterleven hernomen hadden,
hebben ook zij aan de afbraak van hun aloude abdij meegeholpen
door de verkoop en het hergebruiken van grote partijen baksteen.
K. Loppens, De abdij ten Duine. Hoe de bouwvallen ervan verdwenen zijn, in Biekorf, 48, 1947, blz. 232-234 ; A. Viaene, Het
einde..., blz. 7-14.
(30) Cabinet de tableaux de l'abbaye des Dunes, in An. Soc. Emul.
Bruges, 10, 1848, blz. 172, 180 ; Corn. Royale des Monuments. Bul.
Fl. 0cc., 3, 1891-1898, blz. 122.
(31) In 1957-1958 werd een kopie van het schilderij gemaakt voor
het Museum van de Duinenabdij te Koksijde.
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Voor die uitgave vonden we kostbare aanvullingen in een
dokurnent dat bewaard wordt in het Duinenfonds van de
S.-Pietersabdij te Steenbrugge ; dit fonds is afkomstig uit
de nalatenschap van Nikolaas De Roover, de laatste monnik
van de Duinenabdij. Ons dokument bestaat uit een blad
papier van 35,5 cm hoogte en 47 cm breedte, dat voorzien is
van een watermerk bestaande uit twee gedraaide zuilen die
een kroon dragen en op een naamband staan ; dit merk
behoort tot een groep die in de tweede helft der 16e eeuw
thuis hoort (Briquet, nrs. 4432-4447). Dit archiefstuk bevat
een oudere lezing van de legenda — waarbij we ook de
cartouche rekenen — en van de opschriften f, g, h, j, uit
Bijlage I. De jongere (17e eeuw) titel van dit stuk luidt :
Curieuse origineele tekeninghe van het oudt clooster vanden
Duinen ghemackt door den vermaerde schilder Pourbus >>.
In de eigenlijke tekst — in mooie 16e eeuwse letter geschreyen — zijn sommige woorden doorstreept geworden en wij zigingen in kleiner geschrift aangebracht. De zo overgeleverde
tekst vinden we echter nog niet letterlijk op het groot schilderij van Pourbus terug ; er zijn nog enkele veranderingen
— o.m. in de spelling — aangebracht.
Deze archieftekst is wegens verschillende redenen belangrijk. Vooreerst geeft hij enkele gegevens die op de schilderijtekst niet voorkomen. Verder maakt hij in sommige gevallen de lezing op het schilderij beter verstaanbaar. En tenslotte
is hij van groot belang voor de juiste lezing van verschillende
getallen die in de loop der tij den overschilderd en veranderd
geworden zijn.
In Bijlage I halen we in voetnota de oudere lezing aan,
telkens ze van de tekst op de kaart merkelijk verschilt of
deze laatste verduidelijkt.
2. De opgravingen.
De uitdrijving der monniken bracht meteen ook een einde
aan de eeuwenlange strijd van de abdij tegen het opdringende
zand ; in hun pogingen om de zolang betwiste grond te
veroveren, ondervonden de duinen nu geen tegenstand meer
en ze dekten de overgebleven muurfragmenten toe. Toch
gebeurde het nog dikwijls dat muren en kelderopeningen
door de wind vrijgelegd werden ( 32 ). Het is dan ook niet te
verwonderen dat de plaats bekend bleef bij de bewoners van
de streek, die er bouwmateriaal gingen halen ; uiteindelijk
werden ook de oudheidkundigen aangetrokken.
In 1897 openden J. Valckenaere, onderpastoor te Beerst,
(32) K. Loppens, De abdij..., blz. 234.
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en G. Vallaeys uit Roeselare, met steun van de Brugse Societe
Archeologique, de reeks opzoekingen naar overblijfselen van
de Duinenabdij. Geleid door de grote kaart van Pourbus
konden ze de ligging van verscheidene gebouwen w.o. de
kerk en het pand, onder een 3 m dikke zandlaag vaststellen ;
hun onderzoek bracht hoofdzakelijk losse bouwfragmenten
aan het licht. Hoge onkosten en moeilijkheden met het grondwater hebben het werk echter vroegtij dig onderbroken. Een
aantal geprofileerde (bak)stenen werden aan het museum
van de Societe Archeologique te Brugge geschonken ( 33 ) .
In oogstmaand 1911 deden E. H. Van de Walle en de
heren F. Ancot en Roels opgravingen in de duinen en vonden
er eveneens muren en allerhande bouwmateriaal. Ook hier
stelde de hoge stand van het grondwater een voortij dig einde
aan de onderneming (34).
K. Loppens uit Koksij de, die zich gedurende vele jaren
met de geschiedenis van de kuststreek heeft bezig gehouden,
heeft het abdijterrein in 1927-1928 onderzocht en de ligging
der kloostergebouwen met behulp der twee molenwallen vastgesteld ( 35 ). Ook dit onderzoek bracht veel bouwmateriaal
aan het licht.
De dikke zandlaag en het grondwater bleven echter een
onoverkoombare hindernis voor elk grootscheeps onderzoek,
dat enkel met behulp van moderne technische middelen zou
kunnen ondernomen worden. Die gelegenheid deed zich in
1949 voor. In dat jaar werden ongeveer 3000 grote bakstenen
(moefen) uit het abdijterrein opgedolven om verwerkt te
worden in de verbouwing van de hoofdgevel van het Seminarie te Brugge. Dit was voor Prof. Dr. R. M. Lemaire de
aanleiding om Prof. Dr. J. Breuer, toentertijd hoofd van de
Dienst voor Opgravingen (Koninklijke Musea voor Kunst
en Geschiedenis), te vragen aldaar een archeologisch onderzoek in te stellen ; hij was er immers van overtuigd dat de
studie van de abdijgebouwen van groot belang kon zijn voor
de geschiedenis van de Middeleeuwse bouwkunst in Vlaanderen. Met toelating van de kerkfabriek, die het terrein toen
nog in eigendom had, en met medewerking en steun van de
heer burgemeester, senator J. Van Buggenhout en gans het
gemeentebestuur, begon het onderzoek op 27 juni 1949.
(33) Corn. Royale des Monuments. Bul. Fl. Occ., 3, 1891-1898,
blz. 122-123 ; Verslagboek Soc. Archeologique, 3, 1896-1904, blz. 37, 40.
(34) Bul. Musêes Royaux Brux., 10, 1911, blz. 91 ; An. Soc. Emul.
Bruges, 62, 1912, blz. 182. Cfr. voor beide opgravingen ook Biekorf,
52, 1951, blz. 15-16.
(35) K. Loppens, La region des Dunes..., blz. 120-121 ; id., De
geschiedenis van Koksijde..., blz. 32-33.

A. C. L.

Links : basement behorend bij de oostelijke pijlerbundel oncler
de middenste moerboog van ,het voorportaal. Rechts : drie flankeerzu,iltjes van de zuidelijke kerkingang. De bouwnaad tussen
de twee perioden is duidelijk merkbaar.

A. C. L.

Links : flankeerzuiltjes van de zuidelijke kerkingang.
Rechts : oastelijke pijlerbundel onder de zuidelijke moerboog.
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3. Het onderzoek van 1949.
Evenals de vorige onderzoekers liet men zich leiden door
de grote kaart van Pourbus en de beide molenwallen ; na
drie dagen zoeken kwamen de overblijfselen van het voorportaal en van de westmuur van de kerk te voorschijn van
onder de 2,5 m dikke laag zand. Tijdens de eerste faze van het
onderzoek werd dit westportaal gans vrijgemaakt ; belangrijke
bouwfragmenten kwamen bij die gelegenheid voor de dag.
Het doel dat Prof. Breuer en zijn medewerkers Dr. H.
Roosens, Prof. Lemaire, Dr. J. Mertens en Ir. A. Pauwels
zich gesteld hadden, was hoofdzakelijk het volgende :
1. de nauwkeurige plaatsbepaling van de abdij,
2. het verzamelen van de nodige gegevens die het mogelijk
zouden maken de kaart van Pourbus uit 1580 op een modern
plan over te brengen,
3. de aard van het bouwmateriaal vaststellen.

1

i
2

0m

10

Abdijkerk, schematisch grondplan van het voorportaal en de westmuur. Het nulpunt stemt ongeveer overeen met + 6 m boven de
zeespiegel ; de hoogte der muurfragmenten geeft de toestand van
1949 weer. 1 = 1214-1262, 2 = tussen 1317 en 1354.
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Na het weervinden van het westelijk gedeelte van de abdijkerk was het nagestreefd doel bereikt en kon het eerste gedeelte van de opgravingen afgesloten worden. De mogelijkheden en de moeilijkheden waren nu gekend, en op 20 augustus 1949 verliet de Dienst voor Opgravingen de Duinenabdij,
aan anderen het verder onderzoek overlatend.
De leiding van het werk berustte in 1950 en 1951 bij Prof.
Dr. R. M. Lemaire, die met de resultaten van de opgraving
als basis, het grootste gedeelte van de kaart van 1580 in
plan kon brengen. Voor het onderzoek van de oude begraafplaats werd in 1951 de medewerking verkregen van Prof.
Dr. Twiesselman van het Kon. Instituut voor Natuurwetenschappen ; hij werd bijgestaan door de h. Schittekat die ter
plaats gebleven is en de leiding van geheel het verder opzoekingswerk op zich genomen heeft. Gedeelten van het pand,
van de lekebroedersafdeling en van het abtskwartier werden
vrijgelegd, waarbij redelijk hoge muurfragmenten voor de
dag kwamen. Tij dens dit onderzoek, dat nog immer voortgezet wordt, werden niet enkel architektuurfragmenten als
bakstenen, tegels, pannen, zuiltrommels, brokstukken van
gewelven, venstergedeelten en ribben gevonden, maar eveneens
houten en ijzeren gebruiksvoorwerpen, beeldhouwwerk, keramiek, grafstenen, enz. (36).
De opgraving van 1949 heeft, zoals reeds gezegd, het
westelijk gedeelte van de abdijkerk vrijgelegd, en wel de
westmuur van de in 1214 begonnen en in 1262 ingewijde
kerk ( 37 ) alsmede het westportaal dat onder abt Lambertus
van Westouter (1317. 1354) — waarschijnlijk in vervanging
van een oudere houten ( ? ) narthex — bijgebouwd werd (3').
(36) Aan de opgraving werden reeds verschillende wetenschappelijke bijdragen gewijd. Als eerste vermelden we een studie van
een der leiders van het onderzoek in 1949 : H. Roosens, quelques
fouilles recentes et leurs rapports avec d'autres disciplines, in
Archives, Bibliotheques et Musees de Belgique, 21, 1950, blz. 225-235.
In de Kroniek va,n de Hand. Soc. Emul. Brugge, geeft J. De Cuyper
sinds 1951 regelmatig de stand van de opgraving weer. Van dezelfde
zijn nog volgende overzichten : Hoever staat het met de opdelvingen te Koksijde ? in Biekorf, 52, 1951, blz. 17-19 ; Het puin van
de Duinenabdij te Koksijde, in West-Vlaanderen, 2, 1953, blz. 204-206.
Het onderzoek wordt ook belicht in het bijvoegsel Fouilles
bij J. de Vincennes, L'Abbaye des Dunes, Charleroi, 1956. In
Flitsen uit het verleden, Koksijde, 1958 bespreekt P. Schittekat
niet enkel de opgravingen maar ook de voornaamste voorwerpen
die er gevonden werden. De abdijkerk wordt meer in het bijzonder
bestudeerd bij R. Hoedt, Onze Lieve Vrouw ter Duinen, in Citeaux
in de Nederlanden, 2, 1951, blz. 69-79 ; L. Devliegher, De opkomst...,
I, blz. 249-255 ; A. Dimier, L'êglise de l'abbaye des Dunes, in
Bulletin Monumental, 112, 1954, blz. 243-251. Over de gevonden grafzerken handelen J. De Cuyper, Grafzerken uit de 14e eeuw in de
Duinenabdij te Koksijde, in Biekorf, 57, 1956, blz. 139-142 ; id., Margareta Ghoys van Keiem, « familiaris » van de Duinenabdij (t 1348),
in Biekorf, 57, 1956, blz. 211-213 ; A. Dubois, Une oblate aux Dunes,
in Citeaux in de Nederlanden, 8, 1957, blz. 42-51.
(37) Cronica..., blz. 8, 10, 37, 46.
(38) « Porticum ecclesie valde sumptuosum cum duabus capellis
miro fecit artificio construi ». Cronica..., blz. 13.
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Een volgende opgravingskampagne maakte in 1950 de beuken
tot voorbij de kapellen van abt Maes (1376-1406) ( 39 ) vrij.

Kerk
De 1,83 m brede westmuur van de abdijkerk is opgetrokken met baksteen van 29/30 X 12,5/13,5 X 7,5/8,5 cm
(10 lagen = 95 cm), in Vlaams verband gemetseld (elke laag
bestaat afwisselend uit een kop en een strek).
In de westmuur bevinden zich twee ingangen, ieder 1,90 m
breed, die door een muurfragment van 3,50 m van elkaar
gescheiden zijn ; hun zijrechtstanden zijn langs de binnenzij de van een flankeerzuiltje, langs buiten van drie zuiltjes
voorzien. De twee ingangen naar de middenbeuk werden op
de westmuren der zijbeuken a.h.w. herhaald door blindnissen
waarvan de bogen op 2 X 2 zuiltjes steunden. De schachten van de vermelde zuiltjes
zijn van de baksteen, maar de sokkels en
basissen, die op de gewone wijze met
twee rolstaven en een insnoering geprofileerd zijn, zijn meestal gekapt uit een
grijze fijnkorrelige zandsteen van onbekende oorsprong (40\,
) enkele ook uit
Doornikse kalksteen ( 41 ). Te oordelen naar
hetgeen bewaard gebleven is, schijnt in
het gebruik van de twee steensoorten een
zekere symmetrie betracht to zijn.
Tegen de binnenkant van de westgevel
staat, in het verlengde van een rij steunen
tussen de beuken, een vierzijdige pilaster
0 Ims=rec=a
‘. 5
(br. 104 cm) waarvan de twee hoeken van
Westgevel van de een flankeerkolommetje voorzien zijn ; de
abdijkerk, basisprofiel van een sokkels, basissen (een insnoering tussen
flankeerzuiltje
twee rolstaven) en de onderste zuiltrorn(eeste helft
13e eeuw).
mels zijn uit een blok Doornikse steen
gekapt, de uitspringende gemeenschappelijke sokkel echter, die 114 cm breed en 53 cm diep is,
is van de reeds vernoemde vreemde zandsteen. Uit de
vorm van deze pilasters mogen we afleiden dat de vrijstaande steunen tussen de beuken vierzijdige pijlers met

I

(39) Cronica..., blz. 68.
(40) Er wordt vermoed dat het Engelse steen zou zijn. Dit wordt
dan in verband gebracht met de bedrijvigheid van abt Elias (11891203) : « Multa bona ligna pro edificandis grangiis sunt de regno
Anglie istic transmissa. Insuper lapides et ligna pro novo claustro
et nova ecclesia inchoanda abbas Irelias illic acquisivit ». Cronica...,
blz. 35.
(41) De flankeerzuiltjes van de ingangen staan op blokken (van
de reeds vermelde vreemde zandsteen) die over de ganse dikte van
de westmuur doorlopen.

Biekorf 1960 nr. 6-B.
In te lassen blz. 204-205
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hoekzuiltjes waren ; ze stonden op 4 m afstand van elkaar
en waren door een kettingmuur verbonden. De middenbeuk
was binnenwerks 9,75 m breed, de zijbeuken 4,50 m ; de
totale breedte van de benedenkerk bedroeg binnenwerks
21,05 m.
Op een plaats tegen de westgevel liggen op — 22 fragmenten
van een bevloering met geglazuurde tegels van 13 X 13 cm.
Als steunen voor de gewelfribben in de beuken staan tegen
de westmuur zes zuiltjes waarvan de basementen van Doornikse steen, de ronde en vierzijdige uitspringende sokkels
van vreemdsoortige zandsteen zijn, dit met uitzondering van
de twee basementen in de uiterste hoeken : in de noordelijke is de basis van Doornikse steen, in de zuidelijke van
baksteen, en in beide is de ronde uitspringende sokkel van
zandsteen, de vierzijdige van baksteen. Naar het grondplan
van de beukspijlers to oordelen, vonden de moerbogen en
ribben van het gewelf daar steun op diensten die niet van
de grond opstegen, maar aanzetten op konsoles. Deze schikking, die in talrijke Cistercienserkerken voorkomt, werd
waarschijnlijk ook hier bevolen door de opstelling van het
gestoelte in de middenbeuk. In de nevenbeuken heeft men
voor het overwelven o.m. gebruik gemaakt van bakstenen
bundelpijlertjes tegen de zijmuren.
De buitenmuur van de noordbeuk heeft een breedte van
110 cm en wordt door steunberen (115 X 150 cm) geschoord.
Het benedengedeelte van deze steunberen is opgebouwd met
de reeds eerder vermelde zandsteen ; een verjonging is
aangeduid door een geprofileerde Doornikse steen, zoals
blijkt uit de bewaarde fragmenten op de steunbeer tegen de
westgevel ( 42 ) en op de eerste, tweede en achtste (gelegen
voor de Maeskapel) steunbeer tegen de noordmuur ; deze
profilering wordt ook op de buitenkant der muren van de
eerste en tweede (gedeeltelijk) travee voortgezet ( 43 ) . Tegen
de zuidmuur van de kerk ontbreken de steunberen omdat
daar kloostergebouwen aangebouwd zijn ; de of wezigheid
van deze steunen wordt echter vergoed door een grotere dikte
van de muren, die hier 1,50 m bedraagt. Tegen de westgevel
— in het verlengde der zijmuren van de kerk — stonden
twee steunberen waartussen een 13e eeuws voorportaal kan
gestaan hebben, dat echter na enkele decennia door een sierlijker constructie vervangen werd.
(42) Dit profiel wordt daar, e,n ook op de zuidkant, in het
14e eeuws werk voortgezet.
(43) In de eerste travee is de buitenzijde van de muur niet van
baksteen, zoals in de andere traveeen, maar van de zg. Engelse
zandsteen.
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Voorportaal
Dit nieuw voorportaal, dat in de 14e eeuw opgetrokken
werd, is door de opgraving uit 1949 goed bekend geworden.
De afmeting binnenwerks bedroeg noord-zuid 20,95 m, oostwest 6,70 m. Voor de breedte heeft men klaarblijkelijk de
breedte van de kerk (21,05 m) willen aanhouden. Als bouwmateriaal voor de muren gebruikte men hoofdzakelijk baksteen van 29/30 X 12,5/13,5 X 7,5/8,5 cm, maar aan de
twee nisgraven en op de middensteunbeer treft men ook
bakstenen aan van 34 X 17 X 8,5 cm ; aan de buitenkant
der muren zien we langs onder ook de
reeds vermelde vreemde steen verwerkt.
De geprofileerde basementen van de kolonnetten die de moerbogen, ribben en
muraalbogen dragen, zijn uit witgele
zandsteen (waarschijnlijk uit de streek
van Boulogne afkomstig) gekapt ; de
bakstenen trommels werden bij middel
van houten vormen gemaakt.
Het voorportaal telde vier traveeen
die met een kruisribbengewelf overkluisd
waren. De bundelpijlers tegen de twee
lange muren en in de vier hoeken opgesteld, bevatten schalken die volgens hun
opstelling dienden om gordelbogen, kruisribben (veelhoekige kolonnetten) en muraalbogen (van een bies voorziene ronde
kolonnetten) to dragen. In doorsnede
wisselen veelzij dige profielen en rolstaaf profielen met bies of met golvende en
hoekige insnij dingen. Daar de opstelling van kolonnetten aan hun funktie
moet beantwoorden, valt het op dat ze
.
niet alle bogen gedragen hebben ; sommige hadden enkel een kapiteel als bekroning.
cm
0
5
In het midden van elke zijmuur bevond zich onder een venster een nisgraf
Voorportaal,
basement van een dat gelijktijdig met de overige architekbundelpijler
(eerste helft
tuur tot stand kwam. Het was omsloten
14e eeuw).
door een boog op driekwartzuiltjes, en
op de uitspringende grafplaat stonden
pinakels aan voet- en hoofdeinde. Op het overblij vend muurvlak tussen de hoek van de narthex en het graf met het bovenstaand venster, werd iedere maal een smalle blindnis op kolonnetten aangebracht.
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In de westmuur zat naast elke ingang een spitsbogig venster
waaronder een bank (47 cm breed) gemaakt was ; daarop
namen vijf kalkstenen halfzuiltjes steun, derwijze dat tegen
de bakstenen achterwand nissen van 63 cm breedte gevormd
werden. De zijkanten van de bank stemden met de dagkanten
van het venster overeen.
Op het schilderij van Pourbus steekt het bovengedeelte
van twee vensters uit boven de twee ingangsportalen die
— vooruitspringend op de gevel — tussen de drie middenste
steunberen opgesteld waren. Elk ingangsportaal, 3,50 m breed,
is door een middensteun in twee doorgangen van elk 1,40 m
gedeeld. Deze steun, waarvan enkel de mortelafdruk op de
drempel bewaard is, en de beide zijrechtstanden droegen
waarschijnlijk een vlakke bovendorpel die met een effen
boogveld onder een spitsboog gevat was.
De middensteunbeer vertoont verscheidene elementen die
ons over de verdere opbouw van de portalen inlichten. De
zijkanten waren voorzien van een bank (41 cm breed) waarop
halfzuiltjes steun namen die ditmaal nissen van 35 cm breedte
vormen. De achterwand bestond gedeeltelijk uit baksteen en
gedeeltelijk uit kalksteen waarop nog sporen van bepleistering aanwezig zijn. Dezelfde wandversiering zal ook op de
binnenzij de van de twee andere steunberen bestaan hebben,
en op tekeningen in 1949 opgemaakt, vinden we inderdaad
sporen van een bank terug ; de nu bijgewerkte steunberen
laten daarvan echter niets meer zien. De kontreforten waren
op de voorzij de met pinakels versierd ; daarvan vertoont
de middensteunbeer nog belangrijke fragmenten. Op het
schilderij van Pourbus kontrasteren de rijkelijk met pinakels
bewerkte steunberen van de narthex met de eenvoudige
schoorpijlers van de 13e eeuwse kerk.
In het voorportaal vinden we nu nog enkele vloerfragmenten op — 10. Op gelijke hoogte met de drempel van
de 13e eeuwse kerkingang, t.t.z. ± 0, werden in 1949 gedeelten van een geglazuurde tegelvloer gevonden waarvan nu
nog enkele schaarse resten ter plaats liggen (tegels van
13 X 13 cm). Op ongeveer — 20 lag er dan nog, op een
laag grijs zand, een nog jongere vloer van gebakken steen
van verschillende afmetingen. Die vloer was gedeeltelijk bedekt met afval van bouwmaterialen, gedeeltelijk met een
mestlaag waarin allerhande voorwerpen, o.a. een stijgbeugel
en een roskam, gevonden werden. In situ trof men toen ook
twee fragmenten van het ingestort gewelf aan.
In de narthex bevonden zich twee altaren ( 44 ) waarvan de
(44) Cfr. de beschrijving onder nr. 6 op de grote kaart van
Pourbus.

Foto J. Mertens

Zicht uit het noord-oosten op de opgravingswerken ( 1949) :
westmuur van ide kerk en voorportaal.
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credensnissen bewaard gebleven zijn. In de noordelijke travee
ligt nog een altaarbasement van 2,25 X 1,10 m (baksteen van
26-27 cm lengte) en in de zuidelijke vond men in 1949 ook
een basement van ± 100 X 75 cm ; beide schijnen echter
niet meer uit de 14e eeuw te stammen.
Aangezien Pourbus op zijn grote kaart van talrijke gebouwen, w.o. het voorportaal en de kerk, de afmetingen in
voeten meedeelt, is het aan de hand van de resultaten van
de opgraving mogelijk de gebruikte voetmaat in hedendaagse
lengtematen am te zetten. Dit is althans teoretisch zo, want
een volstrekt nauwkeurige omrekening zal men heel moeilijk
kunnen bekomen, omdat Pourbus zijn maten genomen heeft
tussen muren die door pleisterwerk, lambrisering en dgl.
bekleed waren, hetgeen toch een verschil geeft met de afmetingen die men nu tussen naakte muren neemt.
De breedte van kerk en voorportaal bedraagt binnenwerks
onderscheidelijk 21,05 en 20,95 m ; Pourbus geeft 73 en 84
voeten op, een verschil dus van 11 voeten waarvoor we geen
uitleg weten. Nu is het ook wel moeilijk te weten waar
Pourbus de breedte van het portaal gemeten heeft : tussen
de muren (omzeggens in het verlengde van de zijmuren van
de kerk), tussen de muren van de vooruitspringende nisgraven
of tussen de achterwanden van die graven ? In het eerste
geval bedraagt de breedte 20,95 m en is de voet 24,9 cm
lang, in het tweede bedraagt de breedte 20,40 m en wordt
de voet 24,2 cm ( 45 ) , in het laatste is de narthex 22,10 m
breed en bekomen we een voet van 26,3 cm. Ook voor de
lengte van het voorportaal weten we niet juist waar de
schilder zijn maat genomen heeft. Voor de breedte van de
kerk daarentegen kan er geen twijfel bestaan. Als we dan
73 voeten voor 21,05 m nemen, wordt de voet 28,8 cm lang,
hetgeen meer met de toen gebruikelijke maat overeenstemt (46).
We hebben eveneens de voet van 28,8 cm gebruikt voor het
berekenen van de lengte van de abdijkerk. Pourbus geeft als
binnenwerkse lengte van de 13e eeuwse kerk 161 + 56 + 77
+ 77 = 371 voeten op, t.t.z. 106,85 m. Het portaal meegerekend was het kerkgebouw binnenwerks 115 m lang of
ongeveer 117 m buitenwerks. Deze buitengewone grootte komt
(45) H. Roosens, Quelques fouilles rêcentes..., blz. 230, nam 24,2 cm
als voetlengte aan.
(46) Dat een voetindruk (lengte : 29,6-cm) in een vloertegel van
de kapittelzaal der lekebroeders de standaardmaat van de abdijzou
uitmaken, lijkt ons vooralsnog onbewezen te zijn. (Cfr. P. Schittekat, Flitsen uit het verleden, blz. 37-38). Kent men .andere dergelijke voetindrukken waarvan met zekerheid geweten is dat ze als
standaardmaat gediend hebben ?
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beter tot haar recht als we weten dat de lengte van de abdijkerken van Villers en Aulne onderscheidenlijk 91,70 m en
87 m bedragen, het voorportaal meegerekend.
4. Archeologisch kader.
De 13e eeuwse abdijkerk bestond uit een driebeukig basilikaal opgebouwde benedenkerk, een transept met zijbeuken
en een hoofdkoor met 5/10 sluitmuur. De kerk van de Duinen
behoort tot een regionale Zuid-Nederlandse groep Cistercien-
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Grondplan van de abdijkerk van Ten Dui/nen.
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serkerken die alle een gelijkaardig grondplan hebben ( 47 ) ;
deze zijn Aulne, waarschijnlijk eveneens in 1214 begonnen ( 4"), Villers, begonnen in 't begin der 13e eeuw en
voltooid omstreeks 1272 ( 48 ), Val-Saint-Lambert ( 49 ) , ValDieu, in 1331 ingewijd ( 50 ) , en Hemiksem (51).
Ook het gebuik van baksteen geeft een eigen lokaalkleur
aan het gebouw. De kerk is een der vroegste voorbeelden
van Vlaamse baksteenarchitektuur voor zover we nu immers
weten dateren in Vlaanderen de oudste Middeleeuwse bakstenen — die naar formaat geen verwantschap met Romeinse
produkten vertonen — pas van omstreeks 1200 ( "a ). We
kunnen ze nawijzen te Brugge in de geveltoren van SintSalvators en in de noordmuur van de romaanse ziekenzaal
van het Sint-Janshospitaal, te Zuienkerke in de kerktoren (51").
Voor Ten Duinen, gelegen in een gebied zonder natuursteen, was het gebruik van baksteen alleszins veel goedkoper
dan het aanwenden van bouwmateriaal dat uit verafgelegen
streken diende aangevoerd te worden. En daar het niet onwaarschijnlijk is dat de lekebroeders bij het maken van
baksteen konden betrokken worden, maakte dit voor de abdij
eveneens een besparing uit. De baksteenbouw in de abdij en
haar uithoven kan wel een rol gespeeld hebben in het verspreiden en populair maken van dit nieuw bouwmateriaal,
maar onze huidige kennis van zaken laat niet toe te zeggen
dat de Duinen een rol zouden gespeeld hebben bij het ontstaan
van de middeleeuwse baksteen in Vlaanderen, en nog minder
dat ze het steenbakken aan het Fries Cistercienserklooster
Klaarkamp zouden geleerd hebben (52).
(47) De kerk van de dochterabdij Clairmarais (Frans-Vlaanderen)
had een ander koorplan : lang koor omgeven door een omgang met
niet-uitspringende straalkapellen (schema van Clairvaux). L. Devliegher, De kerkelijke romaanse bouwkunst in Frans-Vlaanderen,
in Bul. Kon. Corn. Mon. en Lands., 9, 1958, blz. 114.
(47a) P. Clemen, C. Gurlitt, Die Klosterbauten der Cistercienser in.
Belgien, blz. 133-162. Berlijn, 1916 ; S. Brigode, L'architecture religieuse dans le sud-ouest de la Belgique, I, in Bul. Kon. Corn. Mon.
Lands., 1, 1949, blz. 273-280.
(48) P. Clemen, C. Gurlitt, o.c., blz. 65-131.
(49) L. de Jaer, L'eglise primitive de l'abbaye du Val-S.-Lambert
et ses vicissitudes, in Bul. Inst. Arch. Liegeois, 58, 1934, blz. 41-80.
(50) A. Dimier, Recueil de plans d'ëglises cisterciennes, I, blz. 170
en II, pl. 297, Parijs, 1949 ; J. Ruwet, Cartulaire de l'abbaye cistercienne du Val-Dieu (XII-XIVe s.). Brussel, 1955.
(51) A. Dimier, o.c., II, pl. 259.
(51a) We laten hier het in 1127 bestaande gewelf « ex ollis et
lateribus » van de Sint-Do,naaskerk te Brugge buiten beschouwing,
omdat we over de datering, herkomst en uitzicht van deze holle
potten en baksteen niets weten.
(51b) L. Devliegher, De vroegste gebouwen van baksteen in Vlaanderen, in Bul. Kon. Ned. Oudh. Bond, 6e s., 10, 1957, kol. 245-250.
(52) H. Halbertsma (Een onderzoek in de kerken van Eethen
en Herpt, in 't land van Heusden, Berichten R.O.B., 4, 1953,
nr. 1, blz. 33, nota 84) steunt daarvoor op een te vroege datering
van de westmuur van de 13e eeuwse kerk, nl. 1138 (id., De kromek
van de witherenabdij « Mariendal » te Lidlum, in Berichten R.O.B.,
5, 1954, blz. 135).

Voorportaal. Links : oostelijke pijlerbundel onder de noordelijke gordelboog. A. C. L
Rechts : flankeerzwiltjes van de noordelijke kerkingang.

A. C. L.

Het zuid-oost gedeelte van het voorportaal tijdens de opgraving.
Op de voorgrond ligt een fragment van het ingestort gewelf

Voorportaal, basement van de pijlerbundel in de noord-oosthoek
(kolonnetten van kruisrib en muraalbogen).
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Naast die eigen streekkenmerken hebben zich, bij de bouw
van de abdijkerk, ook andere invloeden laten gelden. Enkele
elementen, als het ontbreken van een toren, het klein koor,
het voorportaal, zijn door de bouwwijze en de regel van
de Cisterciensers bepaald. Uit Bourgondie, het land van
herkomst van de orde, of door bemiddeling van meer nabijgelegen Cistercienserkerken. kunnen de spitsbogen en de
gewelfbouw Ten Duinen bereikt hebben.
Ook het voorportaal dat in de eerste helft van de 14e eeuw
vOOr de kerkgevel gebouwd werd, is een belangrijke konstruktie. Vinden we bij vele Cistercienserkerken een narthex,
zelden toch vormt het zulk rijk geheel als in Ten Duinen.
Een doorgedreven archeologisch onderzoek van wat reeds
gevonden werd en verdere opgravingen, zullen ons nog
duidelijker inlichten over de invloeden die bij de opbouw
van de heerlijke Duinenabdij een rol gespeeld hebben. Ons
verslag over de opgraving van 1949 wil daartoe enkel een
kleine bijdrage zijn.
BIJLAGE I
De opschriften op de grote kaart van de Duinenabdij
(Brugge, Groeningemuseum)
Boven de legenda staan de wapenschilden van abt R. Holman,
abt L. Vanden Berghe en de Duinenabdij ; onder bet tweede en
derde is geschreven VICTORIA SVI MAXIMA en FAC NECESSITATE VIRTVTEM.
Daaronder is een uitvoerige legenda aangebracht (53).
Kort instructie van dit clooster vanden duijne hoe datmen alle
dinck kennen ofte vinden zal bij een ciffer letter die gelue is diemen vinden zal hier onder op 'tdack van dien ende op 'tdack in
de caerte tegenwoordigh mijts dat daer geen plaetse genoegh en is
om te schrijven soo hebbe ick bier onder gestelt elck sijn naeme
langde en breede &a.
1. Is de zuijdt poorte al soomen van veuren comt om naer
't clooster te gaen.
2. Is van de zuijdt poorte lanckx de dreve te gaen naer 't clooster
tot aen een brugge daer datmen hier voortijdts placht onder deur
te varen naer 't turfhuijs.
3. Is de groote poorte vant convent neffens de capelle in den
noordt oost hoeck vande dreve.
(53) In de legenda zijn de hoofdletters en de cijfers in het rood
geschilderd. De tekst wordt hier letterlijk weergegeven.
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4. Is de capelle neffens de groote poorte daermen dagelijckx
misse dede voor d'opcommers wercklieden wonende buijten ende
bijnnen sonderlijnge vrouwen (54).
5. Is de poorte van 't neer hof.
6. ( 54a) Is geteeckent op 't lack vande kercke van duijnen.
Aldereerst 't portael vande selve kercke is lanck van 't noorden
tot in 't zuijden van binnen de meuren 84 voeten ende breedt oock
van binnen de meuren 24 voeten wesende in 't selve portael twee
distincte capellen een aen de zuijt zijde d'ander aen de noort zijde
beijde wel verchiert van binnen met steene beelden ende twee
altaeren en sepulturen van metalen fraeij van buijten oock wel
verchiert van moderne ( 55) gesneden. Van 't portael van binnen
de meur vande kercke voorseijt oostwaert streckende tot aen 't eerste
afsluijtsel van de voor koor is lanck 161 voeten. Van daer tot aen
het tweede afsluijtsele daer dat de zijtsels tegen kommen vande
principale koor is lanck 56 voeten van daer tot aen de trappen
gepasseert de zijtsels daer dat de deuren van de koor staen over
de noordt zijde en de zuijt zijde om aldaer in 't cruijswerck te
gaen is lanck 77 voeten. Van de trappen tot achter den hoogen
altaer tegen de meur vande kercke voorseijt is lanck 77 voeten (56).
Somma soo dat de kercke met het portael ende de meuren met de
pilaren daer tegen is in 't geheele lanck 455 voeten (57).
Het cruijswerck vande zelve kercke met de koor is lanck van
binnen de meuren 145 voeten en 1/2. Ende in 't cruijswerck over
de noord zijde vande koor tegen de meur aen de oost zijde van
(54) Ter plaats op de kaart genoemd de « poort capelle ». Zie
voor deze kapellen M. Aubert, L'architecture cistercienne en France,
I, blz. 108. Parijs, 1947.
(54a) In de oudere lezing luidde 6 : « Es de cassye om naer de
kercke vanden duyne te ghaen ».
(55) Modern = in Renaissancestijl.
(56) De abdijkerk was enkel voor monniken en lekebroeders
bestemd. In het westelijk gedeelte van de middenbeuk, over een
lengte van 161 voeten, namen de broeders plaats ; in het voorkoor
dat 56 voeten besloeg, de zieke en oude monniken, en in het
« principale » koor, dat 77 voeten Lang was, de monniken. De verschillende gedeelten zijn door afsluitingen verdeeld. (Cfr. M. Aubert,
o.c., I, blz. 315-317). Voorbij het gestoelte en de deuren, die toegang gaven tot de twee kruisbeukarmen, lagen de trappen van het
hoogkoor.
(57) De totale lengte van de abdijkerk - het voorportaal meegerekend - zou dus binnenwerks 455voeten bedragen hebben. Maar volgens de afzonderlijke maten bereikt de binnenwerkse lengte van de
kerk maar 161 56 + 77+ 77 = 371 voeten. Er blijven dan nog 84 voeten
over voor het portaal, hetgeen klaarblijkelijk een vergissing is.
Pourbus is misleid geworden door de tekst over het portaal, die
84 voeten opgeeft voor de lengte van het noorden naar het zuiden.
De afmeting van 84 voeten - die eigenlijk met de breedte van de
kerk overeenstemt - heeft hij i.p.v. 24 voeten bij de 371 voeten
van de kerk geteld. De totale lengte van kerk voorportaal zou
dus binnenwerks 371 + 24 = 395 voeten, en niet 455 bedragen hebben
(L. Devliegher, Een misrekening van P. Pourbus in zijn plan van
de Duinenabdij, in Biekorf, 58, 1957, blz. 176). Daar echter uit de
formulering van Pourbus blijkt dat kerk en voorportaal binnenwerks
gemeten zijn, moeten bij die 395 voeten nog een zestal voeten voor
de dikte van de westmuur van de kerk gerekend worden. In de
oudere lezing staan dezelfde afzonderlijke maten, maar de uitkomst
luidt : « ...es int gheheele lanck 29 roen en 7 voeten, ofte 416 voeten. »
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't cruijswerck staen drije schoone capellen. Ende aen de west zijde
tegen over dese drije capellen staedt een groote capelle wel verchiert met sepulturen ende afsluijtsels. Ende over zuijt zijde van
de koor is 't oock met zoo veel capellen verchiert ( 58). Ende noch
twee capellen wel verchiert van binnen in de selve kercke aen de
noordt zijde en sij hebben beijde haeren inganck van de selve
kercke (59). Ende de wijde vande zelve kercke aen de west zijde
voor de eerste koor tusschen beijde de meuren is breedt 73 voeten.
Ende de vensters in de selve kercke daer lucht deur comt zijn de
nombre van 106. De hoogde vande selve kercke van de grondt
of tot den ondercant van de vauseure sonder de zelve vausure
mede te rekenen is 76 voeten. Ende met het dack boven de vausure
is zij hooge 106 voeten (60).
7. De groote pandt van 't selve clooster is bevonden lanck
wesende elcke zijde 174 voeten. Ende de wijde van de zelve pandt
tusschen de meuren is 16 voeten.
8. De cleene pandt elcke zijde is lanck 122 voeten en 1/2. De
wijde van dese is 14 voeten (61).
9. (62) Den dormter is lanck binnen de meuren 217 voeten. Ende
breet oock binnen de meuren 37 voeten en 1/2. Onder welcke
dormter is rees a rees de sanctuarie daer in twee capellen staen elck
met zijn altaer daer of den inganck is rees a rees de kercke in
't zuijden. Daer naer reec a reec (sic) de groote pandt ende het capittel. Daer naer den auditoriu. Daer naer den steeger der selven dormter. Daer naer den inganck vande selve groote pandt. Tot de cleene
pandt. Daer naer de novicerie. Al schoone vausure ende pilaeren
inde middel om de breede van dien begrijppende al te saemen de
langde ende de breede vanden selven dormter (63).
10. De cellerie is lanck 56 voeten. Ende de wijde van dien is
42 voeten ende sij compt aen de zuijdt cant vanden dormter (63a)
(58) Al deze kapellen bevonden zich in de zijbeuken van het
transept.
(59) Bedoeld worden de twee kapellen door abt Maes (1376-1406)
tegen de noordbeuk gebouwd. (Cronica..., blz. 68). Van aan de
westmuur van de kerk tot aan die kapellen schildert Pourbus
negen traveeen, terwijl de opgravingen uitgewezen hebben dat er
maar acht waren.
(60) Op de viering stond een houten dakruiter, omdat de voorschriften van de orde geen stenen kerktorens toelieten. M. Aubert,
o.c., I, blz. 141-142.
(61) Het klein kloosterpand, door abt Lambertus van Westouter
(1317-1354) gebouwd, schijnt bestemd geweest te zijn voor de zieken
(« claustrum scilicet infirmitorii, de novo fieri fecit », Cronica...,
blz. 13).
(62) Pourbus heeft het cijfer 9 met het cijfer 11 verwisseld.
(63) Van de kerk vertrekkend, bevatte de benedenverdieping van
de slaapzaal opeenvolgend de sakristie met twee kapellen, de
kapittelzaal, het auditorium, de trap naar de dormter, de verbinding tussen het groot en het klein pand, het noviciaat. Dit was de
gewone indeling. Ze is duidelijk weergegeven op de kaart van 1563.
(63a) De oorspronkelijke lezing van 10 is : « De necessarie ofte
privaet es lanck 90 voeten, Ende de wyde van dien es 42 voeten,
ende sy compt ande suudt eynde van den dormter. »
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De groote rifter is lanck binnen de meuren 160 voeten. Ende de
breede van dese is 45 voeten en 1/2. n° 11 ( 64). Waer boven placht
te wesen den dormter der leecke broeders schoone en plesant boven
heel gelambercheert (65).
De cleene rifter is lanck binnen de meuren 59 voeten. Ende de
breede van dese is 49 voeten. n'° 12.
De keuken van 't convent binnen de meuren is lanck 40 voeten.
En de breede is 49 voeten. n° 13 (66)
Thout huijs neffens de keuken vanden convente aende zuijt zijde
van dien rontomme liber staende. 14.
De graendere van 't selve convent is lanck binnen de meuren
303 voeten en 1/2. En de wijde is 47 voeten. Al dobbel gevouceert boven en beneden met vele pilaren. Onder welcke graender
van 't noorden te weten van de kercke zuijt waert. Alvooren der
leecke broeders capittel. n° 15 (67).
Daer naer 't suijvel huijs om melck, boter, kaes, soudt, olije,
kerssen, en diergelijcke uijt te distribueren. Daer naer de bier kelder
van de prelature. De eerste zale vande selve prelature, om oock
te gaen naer de kercke ende convente. Daer naer de wijn kelder
en de bottellerie van de zelve prelature den helft van de breede des
selfs graender beneden. Ende d'ander helft vanden inganck vande
zelve prelature. Daer naer de groote zale vande selve prelature. Daer
naer de hout stallen (67a). Daer naer de fermerie ( 68 ) die lanck is
(64) Het cijfer 11 moet op de plaats van het cijfer 9 staan.
(65) In de oude Cistercienserabdijen beyond het kwartier der
lekebroeders zich ten westen van de gebouwe,n die voor de monniken
bestemd waren ; meestal waren ze van elkaar gescheiden door een
gang naast het kloosterpand, hetgeen ook in de Duinen het geval
was. Langs daar kwamen de broeders rechtstreeks in het hun voorbehouden gedeelte van de kerk. Ten tijde van Pourbus was het
principe van volledige afscheiding niet meer onderhouden, en de
slaapzaal der broeders, oorspronkelijk in nr. 15 gelegen, lag toen
in het monnikenkwartier.
(66) Oorspronkelijk stond de keuken, waarvan de schouw op de
kaart van 1580 boven het dak uitsteekt, op de westkant van de
grote refter, onder abt Lambertus van Kemmel (1253-1259) gebouwd
(Cronica..., blz. 10) ; /op de oostzijde lag waarschijnlijk als tegenhanger het calefactorium. Toen, zoals in vele abdijen, later een
nieuwe eetzaal (nr. 12) loodrecht tegen de oude gebouwd werd,
heeft men waarschijnlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om
ook een nieuwe keuken (nr. 13) op te trekken.
(67) Het groot gebouw op de westzijde, nr. 15, was oorspronkelijk het kwartier der lekebroeders, maar het had ten tijde van
Pourbus een andere bestemming gekregen, wat ook met andere gebouwen het geval was. De slaapzaal op de verdieping, onder abt
Niklaas van Belle (1232-1253) gebouwd en onder abt Lambertus van
Kemmel (1253-1259) overwelfd (Cronica..., blz. 9-10), was graanzolder geworden. De be,nedenverdieping omvatte, tegen de kerk, de
kapittelzaal, die van de eetzaal gescheiden was door een doorgang
van het abtskwartier naar het pand. Pourbus geeft hier een nogal
onduidelijke beschrijving der plaatsen.
(67a) In de oudere lezing
« Daer naer de perstallen. »
(68) De teksten van de nrs. 15 en 16 lopen in elkaar door, zodat
het de schijn heeft dat de ziekenzaal (fermerie : 16, 1') eveneens
in het kwartier der lekebroeders ingericht is. Maar in de archieftekst
zijn die twee nrs. door een alinea van elkaar gescheiden • het hummer staat daarenboven vOOr het onderwerp, zodat verwarring uitgesloten is.
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154 voeten van binnen de meuren. En de wijde van dese is 356 (69)
voeten seer schoone met een torre en diergelijck cieraet van binnen
met een koor daer in met een altaer. Ende dobbel gestoelte ende
een afsluijtsel over beijde de zijden van 't een eijnde tot 't ander
eijnde al camers voor de siecken ende ouderlijngen. n° 16.
De gallerie gaende naer de kelwaerderie is lanck 206 voeten.
Ende de wijde hier of is 11 voeten. n° 17. Daer in de genealogie
der graven ende gravinnen van vlaenderen stonden geschildert (70).
De liberarie begrippende d'een helft vande graendere aen de
oost zijde is lanck 151 voeten. Ende de wijde is 53 voeten en
1/2 ( 71 ) zeer kostelijck gestoffeert van allerande soorten van boecken
al geschreven bij der handt seer schoone ende groot van alle
faculiteijten ende seere vele bij diversche heijlige doctoren die
noijt in prente en waren ende onder andere cronick brandonis
religieus vanden selve huijse oock noijt in prente vier groote volumen als veel antiquiteijten in de selve wesende van welcke biblioteque vele andere mentie maken (72).
De weverie daer in dat placht te staen in 't oost eijnde hooghe
verheven een capelle met een altaer de welcke lanck was 224 voeten.
Ende breedt 35 voeten. no 18.
De gasterie genaemt 't gastehuijs, daermen in voorlede tijden
pleegt te logieren alle opcommers edel en onedel seere groot hooge
ende schoon logist als een casteel met een groote zale boven. Ende
vele diversche camers. Onder al gevauceert. Daer toe een van de
princijpalste religieusen was gecommitteert tot het last vanden
selven huijse naer 't selve of ficie gastwaerder genaemt. Met cock
onder cock. Ende diversche andere dienaers. n° 19.
20 'T water huijs met een seer schoone Rosmeulen dienende deur
canalen van loot water tot alle de principale huijsen als in de Kerck
Reftere Prelature Keukens Brauwerie Backerien Slaghuijs Smesse
(69) De 3 van 356 staat op een gerestaureerde plaats. De lezing
in de « Cronica et Cartularium » geeft 56, zoals het ook te zien is
op de foto ACL B.95230 (1945). De 3 staat ten andere te dicht bij
het voorgaande woord.
(70) In 1480, ten tijde van abt Crabbe, liet de cellerier en latere
abt Petrus Vailliant een reeks panelen schilderei. met de voorstelling van de graven en gravinnen van Vlaanderen en van hun tijdgenoten de abten van de Duinen. De reeks, die ook later voortgezet
werd, bevindt zich nu in het Seminarie te Brugge.
(71) Oudere lezing : « De liberarie (staende van bynnen de
grae,nder ande oost zyde boven) es lanck van binnen de mueren
151 voeten, Ende de wyde es 23 voeten en 1/2 . » Deze maten geven
inderdaad de helft van de graanzolder weer, hetgeen niet het geval
is met de tekst op de schilderij.
(72) De tekst is nogal onduidelijk door een verkeerd ingeschoven
interpolatie. De oudere lezing is begrijpelijker : « ...ende (onder
ander) cronica ibrandenis (Brandonis) religieus vande selve huyse
noint oock in prente en waren vier groote volumen, van welcke
bibliotecke vele andere me,ntye maken (als veel antiquiteijten in
de zelve wesende). » Jan Brando, monnik van de Duinen en schrijver
van het Chronodromon, overleed in 1422.
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Fermerie Priorie Gasterie Vishuijs Poorte Weverie Bosserie. Ende
meer andere diversche plaetsen.
Den zelven rosmeulen malende Cooren met Olije slaende.
Naast de legenda staat een passer met volgende uitleg : binnen
dese passer is de mate 10 roen en elcke roe is 14 voeten. Daaronder staat in een cartouche het volgende : Alvooren hebbe ick
pieter pourbus dese caerte van 't clooster van duijnen geconterfeijt
naer 't leven zoo 't gestaen ende gelegen heeft geweest op de
cleijne voet maete gelijckmen bevinden sal bij de mate die hier
boven staet te weten de geheele maete is 30 roeden lanck ende het
begrijp tusschen beijde de puncten van de passer is 10 roen gelijckmen seijt bij de nombre van de ciffer letters bij welcke mate men
vinden zal zijn langde breede en hoogde zoo 't hier voortidts was
bij laste van den abt van duijnen robert hoolman maer niet volmaeckt dan naer 't overlijden van den abt voorseijt ende voort
volmaeckt bij den abt van duijnen lauwereijns vanden berghe in
't jaer ons heeren 1580.
Daarenboven staan nog 56 opschriften over heel de kaart verspreid ; hun plaats is met letters a, b,... aangeduid.
a. Dese blecker is lanck 186 roen en breet 116 roen.
b. dit zijn duijmen daermen dese brijcken veusten bonetten tegels
ganeel mede meet langde breede en dickte.
c. dese steen is hooge 17 duijmen, en breet 19 duijmen en 1/2 en
dicke 4 duijmen.
d. dese brijcke is lanck 14 duijmen en 1/2 en breet 9 duijmen en
dicke 4 duijmen.
e. dit is een van de brijcken die men meest gebesight heeft om het
clooster van duijen te bouwen, en is lanck 13 duijmen en de breet
6 duijmen en dicke 3 duijmen (73).
f. dese twee veusten zijn lanck 42 duijmen, en de ronde daer boven
over is 22 duijmen.
g. dese bonette is breet van d'een zijde tot d'ander zijde 22 duijmen,
en hooge 16 duijmen en alf.
h. dese tegel is hooge 17 duijmen en alf en 11 duijmen breet (73a).
i. de ganeel ( 74 ) is lanck 22 duijmen en breed 11.
j. dese groote scheure is lanck 269 voeten binnen de meuren en
breed 24 voeten in welcke scheure kosten 14 geladen wagens nevens
malcander staen in de breede (75).
(73) Deze tekst werd in de laatste restauratie gans herschreven.
(73a) Een daktegel in het museum meet 32 X 18 cm. In de archieftekst is de hoogte 16.
(74) Het gebruikelijk woord is vaneel of faneel het is een holle
pan die in de kielgoot bevestigd wordt (fr. noue).
(75) Oudere lezing : « De groote schuere up tneder hof es lanck
245 voeten, ende wyde van then es 84 voeten soo datter tsaemen in
mochte rekewys lossen 14 waeghens. » Dit zullen wel de juiste afmetingen zijn. In de « Chronica et Cartularium » heeft men als
lengte en breedte 251 en 84 voeten gelezen. VOOr de jongste restauratie was de lengte onduidelijk leesbaar op de foto ACL 13.95235
(1945) kunnen we als breedte zeker niet 24 lezen.

- 227 k. visschers huys.
1. 't neer hof.
m. fonteijne.
n. Duvecot (76).
o. warant huijs.
p. warant poorte.
q. poorte van 't neerhof.
r. groote poorte.
s. poort capelle.
t. De stallijngen en remijsen
vanden abt.
u. de waterijnge.
v. calsye.
w. Tslaghuijs.
x. gasterie.
y. De Bol baene.
z. 't poortael vande kercke.
a'. prelature.
b'. De groote pant.
c'. timmermans huijsen.
d'. S e louwreijns capelle daer
Se beernaert misse in gedaan
heeft (77).
e'. ...kalckboeije.

f'. Molenaers huijs (78).
g'. 't schramhuijs.
W. dyenst vrouwen huijsje.
i'. bos wachters huijsken.
j'. cleene pant.
k'. brouwerie.
1'. fermerie.
m'. 't waterslot.
n'. 't waterhuijs.
o'. Prijorie.
p'. Caetspel.
q'. huvetterie (79).
r . smesse.
s'. matsenaers huijs.
t'. schoenmaeckerie.
u'. cleermaeckerie.
v'. backerien.
w'. weverie.
x'. brugge.
y'. De zuijdt poorte.
z'. Weghe naer Veuren.
aa. Tosseperck.
bb'. windroos 005T ZUYT WEST
NOORD (80).

BIJLAGE II
Het bewaard gebleven kartografisch werk van Pourbus

Dr. A. De Smet heeft voor enkele jaren een overzicht gegeven
van het kartografisch werk van Pieter Pourbus ( 81), en eerlang
hoopt de h. A. Schouteet, wn. stadsarchivaris te Brugge, een aantal
onbekende archivalia over deze schilder en zijn werk uit te geven.
We geven hieronder een lijst van de ons bekende kaarten van
Pourbus die bewaard gebleven zijn.
1. Kaart van de Duinenabdij en het omliggende gebied, 1563.
(papier, twee bladen onderscheidelijk H. 46 cm, B. 41 cm en
H. 46 cm, B. 40 cm). Brugge, archief van de Stedelijke Musea.
Voor de beschrijving, cfr. supra.
2. Een fragment van de Kaart van 't Brugse Vrije, opgemeten
en geschilderd tussen 1562 en 1571 ( 82). Brugge, Gruuthusemuseum.
(76) Dit opschrift komt tweemaal voor, maar wordt hier met
dezelfde letter aangeduid.
(77) Naar het uitzicht te oordele,n was de S. Laureinskapel een
gotisch eenbeukig gebouwtje van drie traveeen, dat voorzien was
van een veelzijdig gesloten koor en een klokkenmuur. In deze
vorm bestond de kapel zeker niet toen S. Bernardus in 1139 en 1146
de abdij bezocht. Zie voor die bezoeken : J. De Cuyper, Sint Bernardus van Clairvaux en de abdij van de Duinen te Koksijde, in
Collationes Brugenses, 49, 1953, blz. 193-207.
(78) Cfr. nota 76.
(79) Cfr. nota 76.
(80) Op de foto ACL B.95219 (1945) koomt OOST ,niet voor.
(81) A note on the cartographic work of Pierre Pourbus, painter
of Bruges, in Imago Mundi, 4, 1948, blz. 33-36.
(82) A. De Smet, De Geschiedenis van het Zwin, blz. 46-51. Antwerpen, s.d.
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Het werd in 1909 door de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen aan de Brugse Societe Archeologique in bewaring gegeven (83)
(doek, H. 153 cm, B. 323,5 cm). Van de volledige kaart werd in
1596-1601 door P. Claissins een kopie gemaakt ( 84), die in 1822
door de Provinciale overheid aan het Brugs stadsbestuur in bruikleen
geschonken werd ( 85) ; dit werk bevindt zich nu in het Stadhuis
(doek, H. 335 cm, B. 620 cm).
3. Kaart van de watering van den Broucke en van Moerkerke
Zuid over Leie, 1574 (papier op doek, H. 110 cm, B. 114 cm).
Brugge, Rijksarchief (86).
4. Kaart van de watering van Romboutswerve, 1578 (papier,
H. 43 cm, B. 83,5 cm). Deze kaart bevindt zich in privaat bezit
en zal door de h. A. Schouteet uitgegeven worden.
5. Kaart van het eiland Kadzand (papier, H. 48 cm, B. 49 cm).
Brugge, Stadsarchief. Op de kaart staat een inschrift van jongere
datum : Caerte chorograpique van het oude Eijland Cadsand
geformeert door den Landmeter Jonker Pieter Pourbus ontrent den
Jaere 1578, als wesende annalogue met de Copie autentiq der
Caerte van Romboutswervewatering tusschen Brugge en Damme ten
voorschreven jaere gem.aekt>>.
6. Kaart van de Duinenabdij, 1580 (doek, H. en B. 214 cm).
Brugge, Groeningemuseum. Voor de beschrijving, cfr. supra.
Luc DEVLIEGHER
(83) Gemeenteblad der stad Brugge, 54, 1910, blz. CCXLI. Volgens
het archief van de Societe Archeologique is het schilderii op
3 maart 1910 in het Gruuthusernuseum gekomen.
(84) Cfr. C. Carton, Carte du Franc, in An. Soc. Emul. Bruges,
12, 1850, blz. 291-299 ; E. Marchal, Notice sur la carte gêographique
et heraldique du Franc de Bruges, ouvrage de Pierre Pourbus,
d'apres plusieurs manuscrits de la Bibliotheque Royale, in An. Soc.
Emul. Bruges, 12, 1850, blz. 300-321.
(85) Na de suppressie van 't Vrije in 1796 werd de kaart eigendom
van het Provinciaal bestuur ; toen in 1822 het Brugs stadsbestuur
de kaart in leen vroeg, lag ze opgerold op zolder (J. De Smet,
Pieter Pourbus cartographe, in Journal de Bruges, 5.2.1949). Op
4 december 1822 beantwoordt de Bestendige Deputatie die vraag
om ontleding als volgt : « Accedant a la demande que vous en
avez faite, par votre lettre du 27 Novembre dernier, nous avons
l'honneur de vous informer que la Grande carte au plan du territoire du cidevant Franc-de-Bruges, peint par Pourbus, est mise
la disposition de votre regence, pour etre convenablement placee
et conservêe dans l'hOtel de ville de Bruges, sous le double rapport
d'objet d'utilite publique et de produit des arts, et sous la reserve
neanmoins que ce plan restera propriête provinciale ». In een brief
van 9 december verklaren Burgemeester en Schepenen de kaart
ontvangen to hebben (Brugge, Stadsarchief : Modern archief, portefeuille « 24 huizen »). Prof. Dr. Eg. I. Strubbe wees ons deze
stukken aan.
(86) Cfr. A. Van Zuylen van Nyevelt, Eene kaart van de wateringen van den Broucke en Moerkerke zuid over Leie door Pieter
Pourbus, in Hand. Soc. Emul. Brugge, 77, 1934, blz. 112-124.
Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge
Abonnementsprijs : 100 F.
Postrekening : 2335.37
Drukkerij G. BARBIAUX, Minderbroedersstraat, 20, Brugge
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DE KERK VAN RAVERSIJDE

Raversijde of Walravensijde is een gehucht van Middelkerke,
aan het strand, langs een << Y de >> d.i. een natuurlijke inham
of have, laatste overblijfsel en half-verzande monding van
een waterloop die door de schorren liep. Raversijde was een
vissershaven, ook wel eens in de oude teksten << dorp >> geheten.
Kerkelijk is het nooit zelfstandig geworden, maar het bezat
toch een eigen kerk, de capelle van Walravensyde, die aan
Sint Jan de doper was toegewijd. Die kerk is ontstaan in
't begin van 1400 ; in de geuzentijd vervallen, wordt ze
in 1633-34 gedeeltelijk hersteld. Ze werd echter, door de
tegenwerking van Middelkerke, nooit meer voor de eredienst
gebruikt. Totdat ze, in 1735, door een orkaan werd vernield.
Met uitzondering van de toren, die eerst rond 1860 werd
gesloopt.
Het oudste bekende stuk betreffend onze kapel is van
1479. Hier wordt gezegd dat ze gesticht werd door wijlen
Willem van Halewijn (t 1455), << ende meer andere goede
devote persoonen... (tot) gerief van... de ingeseten... omme
daghelicx, upde werckdagen aldaer messe to doene ; ende des
sondachs ende messedachs ter prochiekerke, alzo dat behoirt >>.
Uit de laatste woorden blijkt dat de stichters geenszins de
parochiekerk in haar rechten wilden verkorten. Misschien
was dat parochieren in de moederkerk op de heiligdagen als
voorwaarde gesteld geweest, bij het oprichten van de kapel.
Dit oprichten ligt, volgens deze akte, niet ver in de tijd
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achteruit. Het is pas een goede twintig jaar geleden dat
Willem van Halewijn, die hier als voornaamste fondateur wordt
vermeld, gestorven is. Het was echter niet het werk van hem
alleen geweest. Nog andere devote personen hadden. bijgedragen. Onze akte van 1479 toont dat nog voort aan de
dotatie van het heiligdom werd gedacht : ze is een akte van
verstervenis voor de eigendommen, die met een legaat van
Pieter van Varsenare werden aangekocht, eigendommen waarvan de opbrengst moet dienen voor een stichting van twee
missen per week. Ze wordt verleend op verzoek van << Cornelis
Hidde ende zijne medegesellen, Manboirs ende Regierders
vander Capellen >> ; wat ons doet denken aan een soort
buurtgenootschap, dat door privaat initiatief tot stand kwam,
en hiermee nogal sterk verschilt van de officiele kerkfabriek (1).

De bekende wapenkundige Cornil Gailliard, die juist voor de
geuzenberoerten in onze kerken de grafschriften ging optekenen,
is ook te Raversijde geweest ( 2). Hij heeft er graven gevonden van
de Reyphins, de Heijns, de van Vassenare's. Onze akte van 1479
handelt juist over het legaat van de stierman Pieter van Vassenare.
Gaillard vermeldt een graf van een zekere Jan van Vassenare, zeer
waarschijnlijk een familielid van onze Pieter. Deze Jan was overleden in 1438, en lag begraven in de kerk van Raversijde << in de
Sebastiaanskapel >>. De tekst is van belang. Eerst mag men hieruit
besluiten dat de kapel reeds afgebouwd was in 1438. En dan wordt
het duidelijk dat het kerkje, hoe klein het ook was, meerdere beuken
telde. Waarschijnlijk drie : een noordbeuk met het traditionele
Maria-altaar ; een zuidbeuk met een altaar van Sint Sebastiaan (3).
De geuzen kwamen langs Raversijde voorbij, en van de jonge
stichting, die een veelbelovende toekomst te gemoet ging, bleef
slechts een ruin over. Gelukkig bleven de bezittingen gespaard. De
brugse penitencier Audeians had, als deken van Gistel, zich het
(1) Over Raversyde zie E. Vlietinck, Walravensyde - Een gewezen visschersdorp op de Vlaamsche kust, Brugge, 1889 ; in dit
werkje wordt blz. 56-64 de akte van 1479 in extenso medegedeeld.
Ook nog R. Beaucourt de Noortvelde, Raversy-sur-mer (Oostende
1898). - Willem van Halewyn was gestorven in 1455, volgens
Vlietinck a.w. 16. - Over de betekenis van Yde zie Biekorf 1936,
35, 85, 187.
(2) Baron Bethune, Epitaphes et monuments des eglises de la
Flandre au XVIe siêcle, 357 (Brugge 1900) en Biekorf 1959, 96.
(3) Men zou ook kunnen veronderstellen dat het een kerkje van
een enkele beuk was, met een dwarsschip, waar de nevenaltaren
zijn opgesteld. Zoals b.v. het kerkje van de Klytte was voor de
herstelling (lees verknoeiing) na 1920. Maar, zoals verder zal blijken,
is de gewone schikking met drie beuken een meer aanvaardbare
veronderstelling.
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beheer van deze goederen aangetrokken. We bezitten nog van zijn
hand twee pachtbrieven betreffend een hofstedeken te Leffinge, een
over de jaren 1609-13, de andere over 1614-20 (4). Het was een
eigendom van 18 gemet, 1 lijne en 4 roeden. Bij het ingaan van de
tweede pacht zonden de kerkmeesters van Middelkerke een protest
naar 't bisdom (16 mei 1614). Volgens hen moest het kapellegoed
van Raversijde beheerd worden, niet door de deken, maar door de
moederkerk. Uit latere stukken blijkt dat die van Middelkerke het
pleit wonnen.
In de zomer van 1633 had de kerkmeester van Middelkerke,
Andries Heyte, op verzoek van die van Raversijde, een beuk van
de vervallen kapel gerestaureerd. Middelkerke had dus in die tijd
het beheer van het kapellegoed in handen. Er is bier opnieuw
sprake van een beuk, en de dekanale visitatie over 1638 zal de
uitdrukking tekstueel overnemen : unus chorus noviter erectus. Thans
nog spreekt men van een O. L. Vrouwkoor, een Sebastiaanskoor
om de beuken aan te duiden waarin deze altaren zijn ondergebracht.
Nog iets waardoor het waarschijnlijk wordt dat er drie beuken
waren. Dat herstel had ongeveer honderd pond gekost en werd op
de rekeningen van Middelkerke ingeschreven. Op de auditie van
de rekeningen (28 nov. 1634) had de deken deze post « gherayeert >>
of geschrapt, en in margine geschreven : bier over eerst specificatie,
d.i. gedetailleerde rekening, indienen. Dat zal wel spoedig in orde
gekomen zijn ; want op 18 mei 1635 zond men een suppliek naar
bisschop de Quinckere om de herstelling te mogen voltrekken van
« de kapel van Sint Jan te Walraversyde >> (bier wordt de patroonheilige dus uitdrukkelijk vermeld), eertijds gefundeerd door de
vissers van het plaatsje. Er wordt gezegd dat de kapel « nu opghemaeckt is ende staende in syn mueren, tot aen den dake >>. Er
wordt aangedrongen op een spoedige beslissing, daar het bout en
de schalien reeds ter plaatse zijn, en « de naercommers vande fondateurs dreighen tgoet vande fondaties aen te trecken, so de dienst
niet ghedaen wort >>.
We kunnen gerust veronderstellen dat de « naercommers vande
fondateurs » eenvoudig de inwoners van Raversijde zijn : 't is maar
een honderd jaar geleden dat de kapel door bun voorouders was
gesticht en de namen van de stichters waren nog niet vergeten.
En de bedreiging, de fundatiegoederen terug te eisen, is van bun
kant gemakkelijk te verklaren. De schenkers waren bun verwanten
geweest, droegen misschien een gelijke naam. En was dat argument
niet vooruitgezet geweest om die van Middelkerke te dwingen de
kapel te herstellen ? Uit het verder verloop zal duidelijk blijken
dat Middelkerke niet uit eigen beweging de kapel liet herstellen,
maar wel integendeel alles in 't werk stelde om het gebouw te doen
verdwijnen.
(4) Archief Bisdom Brugge, F.
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Bisschop de Quinckere verleende de toelating om voort te werken.
Hij was geweldig autoritair en bruusk van aard, hij werkte liever
met boksers- dan met diplomatieke handschoenen ; deze gelegenheid
kon hij niet voorbijgaan zonder zijn chagrijnig humeur te luchten
en bij het consent aan te merken : << dat de naercommers vande
fondateurs inde saecke niets te sien hebben ; 't goedt vande fondacie
gheworden synde gheestelick goedt >>.
Te Raversijde namen ze geen aanstoot aan 't kompliment : 't biezonderste was bereikt, de werken konden doorgaan. Timmerlieden
en schaliedekkers kwamen op de werf, en wanneer de deken op
28 mei 1638, op bezoek komt, noteert hij : dat een beuk van de
kapel, die tamelijk groot is — satis amply — volledig hersteld is ;
met een altaar, dat niet gekonsakreerd is, maar geschikt voor de
konsekratie ; dat de kapel wel voorzien is van inkomsten — ze
bezit veertig gemet die jaarlijks een honderd pond gr. opbrengen ;
dat die inkomsten, met instemming van de bisschop, door die van
Middelkerke worden genaast ; dat er te Raversijde geen dienst gedaan wordt, maar dat de inwoners er zeer naar verlangen een eigen
priester te krijgen. Jammer dat men toen juist over zo weinig
priesters beschikte. Anders was er veel kans voor geweest dat
Raversijde tot zelfstandige parochie ware uitgegroeid, in plaats van,
zoals Sint-Katelyne en Roksem, tot een simpele historische herinnering te verworden.
Er zijn van die ogenblikken in de geschiedenis die voor een
instelling beslissend zijn. Raversijde beleefde toen zo'n ogenblik en
een kans die, eenmaal voorbijgezien, wellicht nooit meer zou terugkeren. Men kan niet beweren dat het bisdom de ontwikkeling van
Raversijde tot zelfstandige parochie of kapelanij in de weg stond ;
de tegenwerking stak op uit een andere hoek : ze kwam van Middelkerke. Dat ze daar, reeds in 1614, hadden geprotesteerd tegen
de deken, die zich 't beheer van 't kapellegoed had aangetrokken,
kwam niet uit bezorgdheid voor Raversijde, maar door het verlangen
over dat jaarlijks extra-inkomen van honderd pond zelf te kunnen
beschikken. Hij die met zijn schat over straat loopt, zegt Sint
Gregorius, loopt gevaar bestolen te worden ; maar veertig gemet
is precies geen ding dat men op zak kan steken. Middelkerke dat,
na de Geuzentijd, ook voor zware uitgaven stond, keek met een
begerig oog naar de hofstedekens en de vette weilanden van Raversijde. Voorlopig hadden ze, door beslissing van de bisschop, slechts
het beheer van het kapellegoed. Moest de kapel zelf verdwijnen,
dan zou dat voorlopige bestendig en de beheerder rechtmatige bezitter worden. Heel de politiek van Middelkerke is er op gericht
de kapel te doen verdwijnen. Dat in 1633 een kerkmeester van
Middelkerke een beuk van 't vervallen kerkje had gerestaureerd,
was gebeurd op verzoek van die van Raversijde. Ze vormen nog
een gesloten, aktieve groep. We hebben ze zien dreigen het kapelle-
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goed op te eisen als men niet herstelde. En van uit Brugge werden
ze gesteund. Waar een brutale roof tot een onmogelijkheid wordt,
zal men zijn toevlucht nemen tot achterbakse praktijken. En dat
is schering en inslag van de verdere geschiedenis.
Pas is die ene beuk hersteld (1634- 38) of, op 2 okt. 1640, vraagt
Middelkerke de stenen van de geruineerde kapel — van het niet
gerestaureerde gedeelte — te mogen gebruiken voor het herbouwen
van zijn kostershuis. Daarvoor krijgen ze 't consent op 't bisdom.
Maar op 't bisdom moesten ze op de hoogte zijn van de toestand
en hadden ze wellicht kwade vermoedens. Er wordt uitdrukkelijk
bijgevoegd : dat het consent slechts slaat op 't losse steen, niet op
de nog rechtstaande muren. Dat ze te Middelkerke dubbel spel
speelden en zich niet hielden aan de gestelde voorwaarden, blijkt
uit een brief gericht aan 't bisdom enkele dagen later. Hoofdman
en parochianen vragen om brieven van interdictie ten laste van de
pastoor : « hem verbiedende of te breken eenig matsement vande
onghedeckte kerckebeuken (dat meervoud laat nog eens denken
dat er, behalve de herstelde beuk, nog meerdere geruineerde beuken
rechtstonden) ende 't vervoer van steen door hem reeds afgebroken >>. Men stoorde zich dus niet aan 't voorschrift van de
bisschop, en de haast waarmee men te werk ging — er verlopen
slechts enkele dagen tussen de toestemming voor het opruimen
en het protest tegen het verdere of breken — zegt duidelijk dat men
konkelfoesde, en men ernaar streefde de bisschop te stellen voor
een voldongen feit.
Twintig jaar later, op 6 juni 1663, schrijft de deken van Gistel,
Jaak Joel, naar 't bisdom : dat een zekere Frans Bachusius het
beneficie van Raversijde aanvraagt. Er is echter geen beneficie, zegt
de deken... De twee gefundeerde missen per week, gesticht door
Pieter van Vassenare in 1479, zijn wel een soort beneficie, maar
misschien is de deken de les gelezen te Middelkerke ! De kapel
is goed voorzien van inkomsten, noteert hij ; maar het nodige
gerief om mis te lezen ontbreekt er. Bachusius maakt zich echter
sterk dat gerief te bekomen van « goede lieden te Oostende >> ,
en de geburen zijn ook geneigd in de verdere onkosten bij te dragen ( 5). We bezitten geen inlichtingen over het verder verloop
van de zaak. Waarschijnlijk liep dat op niets uit. Was Middelkerke
bier nog eens breekspel ? De dienst te Raversijde hernemen betekende nieuwe uitgaven : de vensters stonden zonder glas, het gebouwtje werd als schuur verpacht. En wie zou anders deze onkosten
dragen dan de kerk te Middelkerke, die sedert jaren het kapellegoed beheerde en die, bij een gebeurlijk hernemen van de dienst te
Raversijde, dat extra inkomen van honderd pond zou verliezen ?
En op de hoop toe, een zeker aantal kerkgangers...
(5) Zelfde archief, zelfde bundel.
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De jaren 1734-35 betekenen het einde. De dekenale visitatie
van 1734 zegt dat de kapel zo goed als vernield was, en dat het
Sint-Jansfeest, het patroonfeest van Raversijde, verlegd was naar
Middelkerke. Een tweede bewijs dat Raversijde-kapel aan Sint Jan
was toegewijd ; een duidelijke verklaring voor de oorsprong van de
Sint-Jansviering en -processie te Middelkerke ; nog iets dat ons laat
vermoeden dat het Sint-Jansbeeld, dat ca. 1850 te Middelkerke voor
een spotprijs werd verkocht, een laatste aandenken kon zijn van
Raversijde.
Op 19 jan. 1735 stale een geweldig orkaan op die 't bouwvallig
gebouwtje door mekaar schudde en er een puinhoop van maakte.
Er blijven slechts lapides et rudera », stenen en hout over, schrij ft
pastoor Boissonade naar 't bisdom, op 22 januari 1735. En wat nu,
zo vraagt hij. De deken wordt met het onderzoek gelast en zijn
advies is : dat het materiaal gerust mag verkocht worden, ten
voordele van de kerk te Middelkerke. Tenzij... de geburen het
herstel op zich willen nemen Een laatste erkenning van het goede
recht van de geburen, maar een zuiver platonisch gebaar. En een
Salomons oordeel is deze uitspraak precies niet. Was het nu recht
en redelijk de zware onkosten van een herbouw op de hals te
schuiven van die kleine, acme vissersbevolking, daar waar Middelkerke met het kapellegoed sedert honderd jaar de grote Jan uithing ? Gerechtigheid en ongerechtigheid kruisen nu eenmaal door
mekaar op 't stramien van de geschiedenis.
Dat jaar 1735 tekent dus het einde. Alleen de toren is tot rond
1860 blijven rechtstaan. De Monografie over Middelkerke van
A. Vanneste en M. Ingelaere (1959) geeft er een zeer mooie
tekening van, zonder de herkomst van het dokument te vermelden.
Is het nr. 155 van Verbouwe's Iconografie van het arrondissement
Oostende ? Het schijnt een vierkante westtoren te zijn, met steunberen die tot boven van de gemetselde romp doorlopen en daar
opgelost worden in een uitgekraagde kaaimuur. Nog al sterk gelijkend op de toren van 't oud Mariakerke.
Nog meer dan honderd jaar zal de massale torenromp boven de
vlakte oprijzen en over de duinen uitkijken. Een zeebaak is dat
geworden. Klimop had aan alle kanten de reus overgroeid en de
wonden geheeld, geslagen door de lieden die steen waren komen
wegroven. Toen nu de mensen zagen dat de reus al hun vernielingswerk te boven was gekomen, zijn ze teruggekeerd : reus en klimop
zijn verdwenen.
Zijn we geen torenbouwers meer, we kunnen nog torens afbreken.
Op de plaats bouwden ze een herberg : In 't nieuw Raversijde. Al
dat
nieuwe » gaven we graag cadeau, konden we daarvoor
't Oude » terugkrijgen.
M. ENGLISH
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HEIDEONTGINNING TEN ZUIDEN
VAN BRUGGE
In de jaren 1770 en daarna werd er op ruime schaal overgegaan
tot de ontginning van heidegrond, veld of woeste grand, die in
onze provincie vooral ten zuiden van Brugge, de nu nog meest
beboste streek van West-Vlaanderen, te vinden was.
Waarom er juist dan in de Zuidelijke Nederlanden tot ontginning werd overgegaan, dienen we hier niet grondig na te gaan. De
eerste oorzaak was gelegen in de stijgende bevolkingscurve, die
vooral op het platteland een steeds nijpender grondtekort deed
ontstaan. Ook dient hierbij vermeld dat gedurende geheel de
18e eeuw, en vooral in de laatste decennia, de prijs van het brandhout in West-Vlaanderen geweldig steeg (1).
Ten zuiden van Brugge werd de heidegrond, die voor een groot
deel in handen was van Brugse grondbezitters, omgezet in bos,
veel meer dan in bouwland. Later zouden deze nieuw beboste percelen wel in bouwland worden veranderd, maar in de 18e eeuw,
toen de bemesting een heel probleem was, zou het uiteraard moeilijk geweest zijn heide onmiddellijk te schuren tot landbouwland.
De Brugse grondbezitters, leden van ambtsadel en hogere burgerij, hebben in de ontginning tot bos van hun vroegere wastinae
en velderyen, een speculatieve belegging voor de toekomst gezien.
Hier gingen dus voor eenmaal de physiocratisch geinspireerde
bemoeiingen van het landsbestuur hand in hand met de strevingen
van een tamelijk behoudsgezind deel der bevolking.
Eigenlijk is er weinig geweten over de juiste omvang van de
heideontginningen. Er nog minder over de wijze waarop dit in de
practijk gebeurde.
Van Outryve-Merckem en medewerkers

In de streek van Torhout werden merkwaardige resultaten bekomen door de Brugse edelman van Outryve-Merckem. Op Zedelgem,
Loppem, Aartrijke en Torhout brak hij, tussen 1775 en ± 1807,
niet minder dan 1.300 gemeten veld. Hiervan waren 960 gemeten
in bos aangelegd (bois de raspe), 260 in << futaire de pins >>, en
de rest, slechts 84 gemeten, in bouwland (2).
Dit bouwland had rond 1807 reeds tarwe, vlas, koolzaad, rogge
en zelfs haver gedragen en mocht dus als volwaardig landbouwland beschouwd worden. Alhoewel deze 84 gemeten maar een
klein percent van de totale ontginning uitmaken, voelt men onmiddellijk aan dat zulk resultaat maar kan verkregen worden met toepassing van de beste landbouwwetenschap die de 18e eeuw kende.
(1) H. Coppejans - Desmedt, Economische opbloei in de Zuidelijke Nederlanden, in Alg. Gesch. der Nederl., X, 265-266 ; Goblet
d'Alviella, Histoire des bois et foras en Belgique (1927), I, 265.
(2) Rijksarchief Brugge, Fr. Arch., nr. 2.862.
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Van Outryve-Merckem was inderdaad een groot liefhebber
van landbouw. In 1806 zien we hem verschijnen onder de stichtende leden der Societe departementale d'Agriculture te Brugge.
Hijzelf heeft echter de ontginning op zijn eigendommen niet persoonlijk ter hand genomen. Een zijner pachters, een zekere PIETER
MAERTENS, heeft dit gedaan, wellicht onder het onmiddellijk beleid
en met raadgevingen van van Outryve zelf.
Welke werkwijze Maertens nu volgde om deze reusachtige ontginning van 1.300 gemeten tot een goed einde te brengen, is niet
bekend in detail.
Later zou de bekende baron de Serret in de Societe d'Agriculture
uitvoerig deze bosaanplantingen bespreken, zonder evenwel diep op
de landbouwtechnische zijde in te gaan. Aileen is geweten, dat vele
dreven werden getrokken en dat er overal hoog opschietende bomen
werden langs geplant (3).
Maertens woonde waarschijnlijk te Zedelgem O. Op deze gemeente is het ook dat een familielid van van Outryve-Merckem,
nl. Jean van Outryve-Coppens, in 1804 toelating kreeg om 151 gemeten van zijn totale eigendom van 242 gemeten heidegrond in bos
aan te leggen. Hiervoor kreeg hij belastingsvrijdom gedurende 30 jaar.
Men mag gerust aanvaarden dat de meeste ontginningen rond
de Franse Tijd reeds uitgevoerd waren, want in 1817 waren er te
Zedelgem maar 64 ha meer die niets opbrachten en woest lagen,
op een totaal van 2.162 ha ( 5). De wetgeving van 1847 op het
vruchtbaar maken van woeste grond zal dus voor West-Vlaanderen
niet zeer belangrijk geweest zijn, maar wel voor de Kempen, waar
men hoopte massale volksplantingen te verwezenlijken.
De methode van Francois Werbrouck

Intussen was er in de streek van Beernem een man aan het werk
die onze aandacht verdient, namelijk FRANCOIS WERBROUCK.
Over hem en zijn methode tot heideontginning is meer geweten.
Zijn werkwijze is een eigen vinding en steunt ongetwijfeld op een
lange ervaring, maar het is mogelijk dat hij ook elders eerst goed
rondgekeken heeft.
Juist voor de winter, als alles laag en moerassig lag, werd de
heide omgespit. Eerst werden grachtjes gedolven op een of stand
van 10 a 20 voeten van mekaar. Tezelfdertijd werden zulke grachten
gedolven in het tailliebos van een jaar oud, want de ontginning
liep minstens over twee opeenvolgende jaren.
Dit eerste werk duurde gewoonlijk tot na october, en zelfs tot
het volop winter werd. In october en november werden ook soms
bomen geplant die bestemd waren om hoog op te schieten.
(3) Ibid.
(4) F. Ronse, Gesch. v. Zedelghem en Veldeghem (1934), 83,
vermeldt een Pieter Maertens te Zedelgem in 1761.
(5) A.w. 200.
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Bij vriesweer hakten de werklieden de bomen en struiken om die
in de heide opgeschoten waren en in het omgespitte veld waren
blijven staan. Als het niet vroor werden alle lorken, dennen en
sparachtige bomen verwijderd. Het vellen en omhakken eindigde
nog v66r de lente.
In maart en begin april werden de bomen geplant die in
tailliehout moesten opschieten, alsook jonge pijnboomen en soms
ook hoogopschietende bomen.
In april en mei moesten de arbeiders fagotten samenbinden van
het afgekapte bout. Grotere blokken werden tot brandhout gezaagd
en uitzonderlijk kwamen er zelfs balken uit te voorschijn die konden
dienen bij het bouwen.
In april-mei werden ook pijnbomen gezaaid.
In mei en juni werd de bovenste heidelaag, waar de uitgeplante
zaailingen der pijnbomen zouden komen, afgekapt met grote
hakken. Deze heiplaggen, turven genoemd, die wellicht inderdaad
van turfachtige aard waren, werden of gestoken in vierkante stukken
van een voet. Ze werden op elkaar geplaatst om te drogen.
Eenmaal gedroogd werden deze heideturven weggevoerd en als
brandstof verkocht aan de landlieden.
Veelal echter werden de turven op het veld in brand gestoken
en werd de as gestrooid als mest aan de jonge pijnboompjes. Het
branden van de turf gebeurde in hoopjes van tien turven ineens,
12 voet van elkaar, gedurende de maanden augustus en september.
Gedurende de zomer, toen de eigenlijke grondbewerkingen stillagen, moesten de werklieden het bout opmaken dat de vorige
winter gekapt was. Dit opmaken bestond o.m. hierin dat bramen
en doornen uitgenomen werden, alsook << couper les mottes de
mauvaises herbes notamment du kaesegras >>. Alles werd gedroogd
in de wind en in de zon.
In het najaar werd de cyclus der bewerkingen opnieuw aangevat
en werd dus begonnen met sleuven te delven op dezelfde grond
als het jaar voordien.
Van 1764 of had Werbrouck, als kastelein op het goed der
vanden Bogaerde's, een bijzondere zorg besteed aan de reiniging
der beken en onbevaarbare waterloopjes die de velden doorkruisten.
Het heilzame aspect van goede waterlozing was hem dus wel bekend.
Het kenmerkende van de bosaanplantingen van Werbrouck lag
nu juist hierin, dat er diepe en waterzuiverende grondwerken gebeurden en dat er een hoeveelheid as als mest aan de magere grond
werd toegevoegd, zodat bomen konden gedijen. Zijn methode was
eenvoudig, kostte geen dure bemesting en was zo planmatig opgevat dat het groepje werklieden geheel het jaar rond konden voortwerken, iets wat de andere bekende ontginningsmethoden niet
voorzagen.
Deze voordelen zullen aan de eigenaars van toen opgevallen zijn.
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Werbrouck werd aldus om raad en leiding verzocht in de streek
van Beernem en omgeving door volgende ontginners : BulteauMalfait, van Doorslaer, de Langhe, Veranneman en Andre vanden
Bogaerde (6).
Het was in dienst van deze laatste, Andre vanden BogaerdeRotsaert de Hertaing, dat Werbrouck stond. Vanden Bogaerde
was schepen van het Vrije, burgemeester en tresorier van de stad
Brugge, zodat hij zelf wel geen tijd voor ontginning zal hebben
gehad. Werbrouck woonde in het Bulskampveld, op een hoeve
nabij het huidige kasteel Reigerlo. Heel het gewest was door hem
ontgonnen (7).
B. Holvoet, secretaris der Societe departementale de la Lys te
Brugge, rapporteerde op 27 nov. 1806 al deze inlichtingen aan
prefect Chauvelin, die ze op zijn beurt doorgaf aan de bekende
franse landbouwkundige senator Fr. de Neufchateau, vice-president
der Societe d'Agriculture de la Seine te Parijs. de Neufchateau is
rond die tijd in onze provincie en in Oost-Vlaanderen op studiereis
geweest en de prestaties van de eenvoudige landman Werbrouck
uit Beernem, hem ter ore gebracht door de Brugse landbouwamateurs, boeiden hem uitermate.
Zodanig zelfs dat hij, eenmaal terug te Parijs, ervoor zorgde dat
Francois Werbrouck in 1807 de medaille der Soc. departementale
d'Agriculture de la Seine, uitgereikt werd, en wel uit de handen
van onze prefect te Brugge. De plechtigheid ging gepaard met
zekere feestelijkheden (8).
Van Francois Werbrouck weten wij verder dat hij te Beernem
geboren was ca. 1739 als zoon van Pieter en Petronella van Poucke.
Hij was gehuwd met Petronella de Waele en had verschillende
kinderen. Hij overleed te Beernem op 20 mei 1824 << in zyn buys
gelegen by den wynghenschen aerdeweg >>.
De ontginning der woeste gronden in onze streek was een werk
dat in een halve eeuw ver gevorderd was. Geen machines werden
gebruikt en ook geen kunstmatige meststoffen, noch methodes die
reusachtige kapitaalsinvesteringen eisten. De practische kennis van
onze eenvoudige buitenlieden, heeft hier een werk geleid waarover
buitenlandse waarnemers effenaf hun bewondering uitspraken.
Bij ons vond men deze onderneming zo gewoon dat zelfs de
namen der meeste ontginningsondernemers na een generatie al
vergeten waren.

L. VAN ACKER

(6) Een paar gebruikte methoden worden vermeld bij A. Lowyck,
Manier van heideontginning, Biek. 1955, 52-54, en A. Verhoustraete,
Het oostelijk deel van het Bulskampveld en de ontginning ervan,
Gent (1960), 22-23.
(7) A. Ryserhove, Beernem, 100-101 A. Verhoustraete, a.w., 28.
(8) De Soc. departem. d'Agriculture de la Lys gaf zelf ook gedenkpenningen aan verdienstelijke landbouwers. Misschien kreeg
Werbrouck ook deze medaille. De namen van slechts twee gedecoreerden zijn ons bekend : Pieter Jan Desmet van Moorslede en
Francois Kemmel van Westkerke. - Rijksarch. _Brugge, Fr. Arch.,
nr, 2862,
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INVENTARIS VAN KAPELAAN CORNELIS CRYN
Brugge 1503
In het sterfhuis van meester Cornelis Cryn, kapelaan van
de St.-Donaaskerk te Brugge, werd op 29 mei 1503 de inventaris van het volledig meubilair opgesteld. Deken en kapittel
van St.-Donaas hadden voor deze boedelbeschrijving vier
kanunniken afgevaardigd, namelijk Ghisbrecht van Schoenhove, Bernaerdin de Salmatis, Pieter de Peckere en Clais
Breydel.
De kapelaan bewoonde een gelijkvloers bestaande uit een
« vloer >> of vestibule met aan de ene zij de een grote voorkamer en een kleinere achterkamer ( 1 ), aan de andere zij de
een ruime eetkamer en een keuken. Voorkamer en eetkamer,
die op de straat uitzagen, hadden een haard.
De huisgenoten van de overleden kapelaan kennen we niet.
Normaal moet hij, bij afwezigheid van nichten, een of twee
« joncwyfs >> (huismeiden 1 in dienst hebben gehad.
In al de woonkamers staan bedden. De eetkamer heeft de
rijkste meubilering en ook de rijkst gestoffeerde bedstede.
Het onderscheid woonkamer-slaapkamer is in het burgerhuis
van het einde der 15e eeuw nog niet bestaande.
De meubilering weerspiegelt de welstand van onze prebendaris ; zij omvat een grote kleerkast, twee dressoirs, twee
lijsbanken, twee tafels op voet en andere — oudere — op
schragen, een tiental schabellen, een drietal leunstoelen. In
de eetkamer hangt een koperen kroonluchter.
Beddekoetsen en banken zijn zwaar gestoffeerd en behangen. Op het dressoir in de voorkamer prijken schilderijen ;
ook in de achterkamer en in de vloer hangen paneeltjes. Het
dressoir van de eetkamer is versierd met grote koperen kandelaars en een drietal houten beelden.
Kapelaan Cryn schijnt een man van studie geweest te zijn :
een « groete menichte van boucken >> vulde de grote kleerkast
van de voorkamer, die zijn zitkamer was. Deze boeken —
handschriften en incunabelen — worden, jammer voor ons,
in de inventaris niet nader beschreven.
Eetkamer en keuken zijn goed voorzien van tinnegoed en
koperen vaatwerk. Aardewerk wordt nergens vermeld.
De klerenvoorraad van de kapelaan omvat een deugdelijk
stel zware mantels, tabbaarden of « kerels >> met voering van
vries (zwaar laken) of van bont (wolfsvel, lamsvacht, marter,
(1) Deze twee kamers zijn blijkbaar voutkamers, gelegen boven
een keldergewelf ; daarop wijst de ligging van de e.< vloer » (beneden).
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fluwijn). Zware mantels waren onmisbaar voor een koorgeestelijke die, als beneficiant van het St.-Donaaskapittel,
dagelijks winter-zomer het officie mede te zingen had in het
koor van een kerkgebouw waarin geen verwarming voorzien
was.
In de dressoirs ligt een passende voorraad bedlinnen en
tafellinnen. Het lijflinnen van de kapelaan bestaat uit vijf
hemden, het normale aantal van de goede burger in zijn tijd.
Tot de << linnenkast >> van onze prebendaris behoren ook
eigen koorhemden en superplies.
Deze inventaris van 1503 geeft in feite een kijk op een
meubilering die in de jaren 1450-1500 was samengesteld of,
in elk geval, een burgerlijk interieur van het einde der
15e eeuw uitmaakte.
Een schatting van het meubilair is niet voorhanden (2).
Evenmin een rekening van een gebeurlijke openbare veiling.
Mogelijk is de inboedel, bij gebrek aan testament, onder de
kapittelheren van St.-Donaas verdeeld geworden.
A.

VIAENE

Tekst van de inventaris
Eerst inde voorcamere
Een groote cleerscapra daer in groete menichte van boucken.
Eenen zwarte keerle met poeten ghevoert. Eenen grauwen keerle
met wulven. Eenen corten zwarten keerle met zwart vries. Eenen
grauwen keerle ghevoert met zwarte lamvellen.
Eenen tanneden keerle ghevoert met doornicx satijn. Een choercappe.
Een paer nieuwe cousen. Een culcte.
Een bonetperse met een bonette.
Een domino ghevoert met maerters.
Item buuten der voorseider scapra een voerynghe van fluynen.
Inde zelve camere
Een groete plane coetse met eenen zetele.
Een bedde, eerie oerpueluwe.
Een blauwe lakenen saerge.
Een flassaerge ende een scroecleet.
Een blau ombanc met drie gordynen.
Twee cleene kistkins ende een voetbanc.
Een wentelcoetse met twee blau gordynen ende ombanc.
Een bedde met een blau saerge ende een flassaert.
Een tafelkin drievoet.
Een dritsoer met een lynen cleet ende een beeldebert daer up.
(2) De inventaris berust op het Archief van het Bisdom te Brugge,
fonds St.-Donaaskapittel, Testamenten nr, 110.
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Een lys met twee loken. Een tafle up een voet. Een hanghende
scapraeykin.
Een bolleboghe.
Een glasin flassche ghecleedt met een lerin custode. Een flassche
vercleedt met lere.
Twee scraghen ende een bert daerup.
Een branderkin ende een tanghe.
Twee blau zittecussens.

Inde achtercamere
Een coetse ende een bedde met een voetbanc.
Een bla saerghe. Twee lakenen mantels. Een groet lendecussin.
Een tafelkin daer up twee groete oercussens ende twee cleene
met fluynen, noch drie andere oercussins zonder fluynen. Alboven
een coetskin.
Een berdekin ghescildert met xij. apostelen.

Beneden inden vloer
Een contoer met diversche plusinghen in.
Een nieu wentelcoetskin.
Een lys ende coetse tzamen. Een windweech. Vier blau cussins.
Eenen groeten verouckent stoel.
Een meeltunne.
Vier drievoeten. Twee leenstoelen. Eenen groeten zetele dienende
teenen bedde. Een banc.
Een beelde bert van der doet.
Een andere bert daer in ghescreven Rethorike vander doot.

Inde Eetcamere
Een verwolven coetse met een bedde, oerpeulwe, groen saerge,
groen ombancken al van zarcke.
Drie groene zarkin cussins ende een banccleet. Een lys met twee
slooten daer in gaerne.
Een dritsoer met twee groete motalen candelaers.
Een beelde van Marie. Sente Jan baptiste, sente Jan evangeliste
van houte.
Een mottalin croene.
Zes groete scabellen. Vier cleen scabellekins. Twee branders ende
een tanghe.
Een cuupzetelkin ende een cleen leenstoelkin. Een tafle met een
scraghe.

Inde cuekene
Een loedin hantvat.
Een scapra met drie loken ende een cavie.
Een kieken cavije.
Een tafelkin met een scraghe. Een bancxkin. Een cleen tafelkin
rondeelkin.
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Eenen groeten anghele met drie hanghen. Eenen brandere, een
tanghe. Een wendestake met drie voeten. Een watertunne.
Tinnewerc
Neghen platteelen groet ende cleene.
Een dozyne tailloeren, zesse sauchieren, zesse diepe eetscutelen
met ooren.
Twaelf croesen, twee tinnekannekins, twee half pinten, een wynhalfpynte ende een bieralfpynte.
Twee keercanpullekins.
Drie pinten. Een mostaert pot. Een derdendeel. Twee vierendeelen. Twee stoepen.
Drie pispotten.
Een tenin stove. Een gardenape. Een tailloere met gaten. Twee
zoutvaten.
Zesse tenin lepels. Zesse tenin lepels met houtin stalen.
Een waterpot. Een corn. Twee platte scuettelen. Drie ronde
scuetelen. Een canne van twee stoepen.
[8 pont cuers. 6 pont fijn tins.]
Lijnwaet
Achte paer lynlakenen, drie paer van onderhalf breedde ende
vyf paer oversleghen.
Vier hemden ende een dat by an heeft.
Twee suckeneyen. Twee overslopen.
Achte fluynen, item noch een fluyne.
Viere scoelakenen buuten slote ende viere binnen slote.
Zesse nieuwe servieten ende vij. oude.
Zesse lynen mutsen.
Drie dobbele handdwalen, een scietdwale int slot, een tanghe
handdwale met dromme int slot.
Eerewerc
Een groeten ketele, drie andere ketels, twee cleen ketelkins. Viere
beckins. Eenen lauwere.
Een motallin mortier met eenen stampere. Een mottalijn stoofpanne. Noch een cleen pannekin.
Eenen sceppere. Een mottalin stemmijne. Twee letoenen scaelkins. Een cleen mottalin potkin.
Een cauffoer.
Drie candelaers, den eenen met drie pypen. . Een candelaerkin
met een draacxkin (sic). Een candelaer met een stale. Een mottalin
lampte.
Een mottalin vierclocke. Een mottalin olipanckin met twee oeren.
Een mottalin stove. Drie mottalin eetlepels.
Een outaer candelaer.
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Drie wendepannen ende drie pannen met stalen. Twee speten.
Twee yserin wendelepels. Twee roesters. Twee yserin voercxkins.
Zesse yserin potdexels, drie groete ende drie cleene.
Twee sceerfmessen ende een vischmes. Een groeten grateerdere.
Een groet scaeysere ende een cleen.
Twee potheysen ende een yserin scuppe. Twee cleen staelyserkins.
Een wafelysere.
Diversch houtweerc teelen, tailloeren ende andere.
WOORDENLIJST
Bedde. — Beddegoed ; de beddezak en
zijn bekleding, met uitsluiting van
kussens en behangsels die apart genoemd worden.
Beeldebert. — Niet ingelijst schilderij.
Bolleboghe. — Balboog.
Domino. — Zwarte, zware mantel (camail) met kap.
Dritsoer. — Tritsoor ; fra. dressoir.
Drom. — Zoom van uithangende inslagdraden.
Eereweerc. — Eerwerc : koperen vaatwerk.
Flassaerge, flassaert. — Dekkleed.
Gardenape. — Onderlegger ; fra. gardenappe.
Grateerdere. — Schraapijzer.
Hantvat. — Schenkkan.
Cauffoer. — Kaffoor, komfoor.
Cavie, caveije. — Hoenderhok.
Coetse. — Onderligger, beddebak.
Contoer. — Kast, kist of koffer waarin
kasboeken geborgen worden.
Croene. — Kroonluchter, lichtkroon.
Cuer. — Keurtin ; van mindere hoedanigheid dan << fijn tin
Culcte. — Matras, gevoerde sprei.
Cuupzetelkin. — Stoel met een geheim
gemak.
Lys. — Kofferbank ; ofra. lezon, lison.
Ombanc. — Ommebehanc, paviljoen
over een bed.
Oversleghen. — Van bedlinnen : overanders genaaid.
Poeten. — Mv. van pote : poot (pelterijterm). In een ander inventaris :
q piesoten van fluynen ; kelen van
maerters

Rethorike. — De q Rethorike van der
doot geschilderd op een << beeldeis waarschijnlijk een voorbert
stelling van de sproke van de drie
levenden en de drie doden.
Rondeelkin. — Rond tafeltje.
Zarck, zarkin. — Naam van een wollen
stof ; ofra. sarge.
Scaeysere. — Schadebert ; vuurscherm.
Misschien haardplaat (uit gietijzer) ;
dit zou echter een zeer vroeg archeologisch voorbeeld zijn.
Sceerfmes. — Hakmes.
Scietdwale. — Dekservet (WNT). Misschien een doorwerkt tafellaken ?
Scroecleet. — Een stuk beddegoed.
Traversin ? ofwel een wandbedekking
aan het hoofdeinde van het bed (fra.
chevet) ?
Stemmijne. — Stamine ; zeef.
Stove. — Tafelkomfoor. Onze inventaris
vermeldt een tinnen en een koperen
q stove ; fra. chaufferette, rechaud,
chauffe-plat.
Suckenye. — Lange linnen kiel ; ofra.
souquenie ; eng. surkney, suckeny.
Tanneden. — Geelbruin, rosachtig ;
ofra. tanne.
Verwolven. — Gewelfd, gebogen.
Vierclocke. — Koperen klok, om vuur
of to dekken ?
Wendelepel. — IJzeren lepel gebruikt
bij het braden (aan het spit).
Wendepanne. — Druippan (waarin de
jus druipt onder 't braadspit) ; fra.
leche-frite.
Wendestake. — Draaispit.
Wentelcoetse. — Smal bed op rollen ;
couchette.
Wulven. — In andere inventaris : wulfsvellen.
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SPREUKEN EN ZEGSWIJZEN
UIT DE OMSTREKEN VAN BRUGGE

III.

GELD EN GOED

Markt
55. Kramen staan op de markt, « platte kramen » liggen op de
grond en die daarmee staan zijn « platliggers ». Kramers « doen
de markten » en de koper « doet zijn markt » en « gaat markten »
en is vrij te kopen of niet : « De markt is een schoon kind, je
mag het geern zien en je mag het laten staan >>.
56. De voornaamste — en tegenwoordig enige — marktdag te
Brugge is de zaterdagmarkt, gehouden op de Grote Markt. De
boeren zeggen :
Zaterdag, waterdag,
late noene en gelddag
en te Brugge marktdag.
57. De vroegere woensdagmarkt was vroeger aan de Zwarte Nunnen in 't Genthof (de Petattemarkt) en de « proengelmarkt »
(prondelmarkt) was dan in 't Krom Genthof, waar de « proengeletten >> met oude rommel te koop zaten. De zaterdag hidden ze
prondelmarkt langs de Dijver. Een proengelette ronselt in alles wat
ze kopen of krijgen kan, en zit op de eerste rij in de vendities.
Een man die « proengelt » is een proengelare. Jonge trouwers
kochten dikwijls hun eerste huisgerief bij een proengelette.
58. Kinderrijmpje na het gebed :
Amen !
te kermesse staan de kramen
en als z'er niet willen staan
moeten ze maar deuregaan.
59. De kramers kennen de spreuk : « zijt te betrouwen maar
betrouw niemand ». 'k Betrouw u wel, zei de kramer, maar doe
algelijk uw hand van mijn kraam.
60. Met het eerst ontvangen muntstuk wordt een kruisteken
gemaakt (oak in de winkel !) « Ge zijt mijn handgifte >>, zeggen
ze daarbij, of « 't Is t' hopen dat ge goed van handgifte zijt >>.
Als een vislutte op 't eerst ontvangen geld niet kon teruggeven,
zei ze : « Och toe ! geef mij een kluite in d'hand, 'k zijn nog niet
g'handgift ». (En 'k zou een ongelukkige marktdag hebben).
61. Nog een zeispreuk : « Waar er yolk is, is er neringe, zei
Uilenspiegel, en hij zette zijn musselkraarn in de kerke >>.
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62. Men moet zich goed « begazzen » eer men koopt : « Hoe
meerder hoop, hoe beter koop » en « Goe'koop is kwa'koop >>.
G'en hebt maar ware voor uw geld : dat leert de ondervinding.
63. Als ge een kleinigheid gekocht hebt, hoort ge minachtend :
Hebt ge dat al aan een wijf gekocht ? een bond schijt zoveel
al lopen ».
64. Ge moet over geld beschikken : « Met geld koopt ge de
schoonste krieken van de markt ».
65. Wie over weinig geld beschikt, kan zich « niet ver reschieren »,
kan niet veel « kromme sprongen maken ».
66. Ze vragen veel geld : 't kost stikken van mensen ». 't Boertje zei het ook alto : De stenen vragen geld, zei 't ventje, en als
hij van de markt thuiskwam, was hij twee stuivers kwijt.
67. Zegt iemand : « Goeste is goeste, en zin is koop », dan luidt
het antwoord : « Alzo wordt het al verkocht dat op de markt komt >>.
68. Wie van alles heeft geprobeerd en niet meer weet wat aanvangen is « t'endend alle markten » ; ook « t'endend alle straten ».
69. Wie grote ondervinding heeft, laat zich niet gemakkelijk
bedriegen : hij is van alle markten thuisgekomen ». Ook wel
in de betekenis : hij heeft er genoeg van.
70. Zijn goed wordt op straat verkocht (bij insolventie) : « Het
tafeltje staat er voor de deur. — Het is daar markt voor de deur ».
71. Die boer is zinnens zijn paard te verkopen : « weet ge 't al,
hij heeft zijn peerd te gelde gesteld » (doen prijzen).
72. Wie getergd wordt door moeilijke handelsverrichtingen, verdreigt : « 'k zou 't wel al op de markt smijten ! >> (om er van
of te zijn).
73. Die schenteventer bederft de markt (levert te goedkoop,
zodat de andere geen goede prijs kunnen maken).
74. Kleine « marsjangs >> kopen en verkopen b.v. zwijns, met
zeggende woorden, maar zodra ze horen dat hun gebod » boven
de markt was, gebaren ze van ko (zien niet meer om) : « die zwijns
zijn opgesteken ! >>.
75. Marktspreuken onder kooplieden eer ze de koop toeslaan :
We gaan 't verschil delen. — We gaan elk entwat doen. — We
gaan de stok in twee doen. — Ge moet altijd de laatste stuiver
(cent) hebben. — Ge kunt nooit entwat laten vallen.
Zijn ze het eens, dan wordt de koop toegeslegen : ze slaan in
elkaars hand en geven een ronde ten beste in de herberg, want
« droge knopen 'n binden niet wel ».
76. Nog andere zegswijzen :
Hij heeft van den eersten keer toegebeten (gekocht).
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't Is een buile tegen de butse (winst en verlies ; gezegd wanneer
de koopman een verlies ondergaat).
G'hebt de hoogste markt gehad. Ik volge de markt van zaterdag.
Ge zijn ander de markt.
77. Een bedreiging : Wacht maar, ge zult het voor nieten niet
hebben. Ge zult het onder de markt niet he'n.
78. Bij 't scheen van de markt leert men zijnen zot kennen
(iemands ware karakter leert men eerst kennen bij vereffening
van zaken).
79. Z'is eindelinge van de markt gerocht (getrouwd geraakt ;
gezegd van meisjes).
80. Marktwaar is geen beste waar : markthemden, marktkousen
en marktschoen zijn gemaakt om op de markt (of in de leurhandel) verkocht to worden, en zijn geen eerste kwaliteit.
81. Gezegden onder kinderen, met de betekenis : < Ga stoof je
met jen onnozelheden >> :
Loop naar de wippemarkt.
Loop naar de mokkemarkt.
Volwassenen zeggen liever : Loop rijd de markt of !
82. En dan is er nog de << zwarte markt » in oorlogstijd of als
er « korteresse >> is.
83. En wel verstaan : << ge moet met mijn woorden naar de
markt niet lopen >> (overal gaan rondvertellen).

Beurs en geldhandel
84. Voor een grote betaling moet men << diep in zijn beurze
gaan >> (diep in zijn zak schieten).
85. Opgepast als ge naar de markt gaat : << ge moet ogen en
beurs opendoen ».
86. Hij gaat altijd met twee beurzen naar de markt (beweert
altijd dat hij de hoogste prijs gekregen heeft).
87. Zijn beurze sluit goed (van een gierigaard). Ook nog :
Zijn portemonnee mag het niet horen.
88. Peis-je dat ik Fortunatus' beurze het) dan ? (= dat is boven
mijn vermogen).
89. Met een dikke beurze uitgaan. Ook : Met een dikke portemonnee uitgaan.
90. Ze willen 't geld en nog de beurze toe (hebben nooit genoeg
gekregen of gewonnen).
91. We gaan een keer dat potje naarzen. We zou'n best zijn
beurze luizen (het geld voor ons nemen).
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92. Wie te veel vraagt voor zijn waar is een « beurzesnijder ».
Tegen iemand die bedrogen uitkomt : « Ze hebben daar lelijk in
jen beurze gesneen >>. Dat heeft mij veel geld gekost : « Dat is
een gildige snee in mijn beurze >>.
93. Figuurlijk. Iemand die met grote stappen haastig weggaat :
« Hij gaat lijk een beurzesnijder ». Ook gezegd van iemand die
een hoed draagt lijk een generaal uit de Transvaalse boerenkrijg,
een « botta » : « Hij ziet er uit als een beurzesnijder ».
94. 't Is gemakkelijk in andermans beurze snij'en (andermans
geld uitgeven zonder tellen).
95. Hij leeft op andermans beurze (op de schoef lopen en geen
geld uitgeven).
96. 't Mag er af, hij zit met een dikke beurze (heeft ze binnen,
heeft goede zaken gedaan).
97. Hij is met de beurze aan den hals geboren, met een beurze
geld aan zijn nekke geboren (van rijke afkomst).
98. Hoog in de wapens en letter in de beurze (veel beslag en
geen geld). Zoals in 't volksrijm :
Een herte lijk een koekebrood
en een beurze lijk een muizekloot.
Een ander rijmpje zegt :
'k Heb meer in mijn neuze
of geld in mijn beu (r) ze.
99. 't Weegt meer of (dan) mijn beurze (als ge iets zwaars
heft). Als ze zwaar aan een doodkist heffen, klagen de lijkdragers :
« Hij heeft het zekers niet al afgelegd >> (zijn geldbeurs).
100. Vader heeft een « binnenbeurzetje » waarmee hij
zich iets bijzonders koopt of de zijnen verrast.

voor

101. Ze heeft een hele male geld (gezegd van een vrouw die
een grote zak op de heup onder de rok droeg).
102. Geen geld meer : 'k Heb een lege beurze. Mijn beurze
is plat. 'k Ben rutte. — Zoals in 't vertelseltje van de dronkaard
« Rut ! rut ! rut ! daar zie ! zeg nu da'k rutte zijn, zei de zatlap,
en hij smeet zijn laatste halve kluite naar de puiden in de rootput >>.
103. Na de kermis zijn de feestvierders rutte en ze houden
venditie « in hespebenen en lege beurzen ».
104. Met geloken of gesloten beurzen betalen of vereffenen
(gezegd in de handel wanneer wederzijdse schuld zonder overdracht van geld vereffend wordt).
Naar de beurze gaan : de handelsbeurs te Brugge op
105.
de zaterdagmarkt.
106.
De beurze volgen (de notering van de beurswaarden,
effectenbeurs, nagaan). « Hij moet van kluiten weten om alzo
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de beurze te volgen en met zijn neuze op het kastje (koerslijst)
aan de bank te gaan liggen >>.
107. De beurswaarden zijn gezakt : Ze hebben alzo een klets,
een duw gekregen. Ze zitten op hunder gat >>.
De waarden zijn gestegen : Ze gaan de hoogte in. Ze hebben
een ferme smete g'had >>.
108. Nog andere zegswijzen : 'k Ga mijn geld in die weerden
steken. — 'k Blijve daar met veel geld inzitten. — Ik kan aan
mijn geld niet, 't zit vaste. — 't Is vervrozen geld. — 'k En
zou 't nooit meer voor zo lange vasteleggen.
109. 'k Zou daar geen akties durven op pakken (de zaak is niet
zeker, is maar tegare gesmeten >>).
110. Ik zou niet geerne mijn geld daaraan hangen. 't Is geld
in 't water smijten (onzekere onderneming of belegging).
111. Als de banken springen, gaan ze niet moeten lopen (hebben
er geen geld belegd).
112. De banken zitten eronder, meer dan een beetje (hij werkt
met geleend kapitaal).
113. De bankiers zijn daar. Een woordspeling te Brugge op de
gepensionneerden (de senateurs >>) die de rustbanken op de Burg
bezetten.
114. Hij heeft het potje geschuimd (is met geld gaan lopen).
Nog erger : Hij is er met heel 't zootje van onder.
115.Hij zit aan 't scheuteltje (gezegd van hogere staatsbediende).
Handelaars en boeren verwijten een staatsbediende voor opeter
van 't gouvernement >>.
116. Geen geld hebben, niet kunnen betalen :
Ik heb geen platen.
Er is geen zaad meer in 't bakstje.
De monnink (money) mankiert.
'k He geen soujen (sous), geen duiten, geen centen.
'k He geen poen (niets meer).
Hij heeft zeer (pijn) aan zijn portemonnee.
De spijkers zijn vertureluurt.
Hij kan niet lammeren, niet stuiken, niet dokken.
De schijven zijn gaan rollen.
Ik heb van een soorte te kort.
117. Rijk zijn, er warm inzitten :
Hij weet van kluiten. Hij kan er weg mee. Hij heeft ze t'hope.
Hij heeft een kouse vul. Hij heeft een ferme poenke. Er zitten
daar gstongs (jetons). 't Is een rijke smoukter. Hij zwemt in
't geld, in 't goud. Hij stinkt naar 't geld. Hij bulkt van 't geld.
118. Hij laat het niet beschimmelen (verteert gemakkelijk).
M. C.
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DE WESTVLAA1VISE PERS IN 1855
Op 10 februari 1855 vroeg de Minister van Binnenlandse Zaken
aan de Provinciegouverneurs een volledige lijst van al de tijdschriften
die in hun provincie verschenen, ten einde een algemene lijst te
kunnen opmaken van al de Belgische bladen en tijdschriften, met
de opgave van hun uitgever, alsook van de prijs. Ce releve devra
comprendre, non seulement les Revues proprement dites et les
feuilles politiques, mais encore les feuilles agricoles, industrielles,
d'annonces, enfin tous les ecrits periodiques quelconques, quelle que
soit leur specialite. >>
Volgens het antwoord van de Gouverneur telde West-Vlaanderen
23 vlaamse en 15 franse bladen, alsook een vlaams en vij f franse
tijdschriften. (1)
I. DAGBLADEN

Brugge :
Journal de Bruges (Philippe Popp), 40 fr. per jaar.
L'Impartial (Alphonse Bogaert), 40 fr.
La Patrie (Amand Neut), 36 fr.
II.

BLADEN VERSCHIJNENDE DRIEMAAL IN DE WEEK

Brugge :
Standaert van Vlaenderen (Amand Neut), 15 fr.
Burger-Welzijn (J. Fockenier), 12 fr.
Gazette van Brugge (Louis Herreboudt), 17,68 fr.

Kortrijk :
La Chronique (Vermaut-Grafmeyer), 16 fr.
L'Echo de Courtrai (A. Gernay), 16 fr.
Le Memorial de Courtrai (De Brouwer-Van Biervliet),

12

fr.

BLADEN VERSCHIJNENDE TWEEMAAL IN DE WEEK

III.

Oostende :
La Feuille d'Ostende (gezusters Vermeersch), 14 fr.
La Flandre Maritime (Leopold Plancke), 16 fr.

Tielt :
Gazette van Tielt (J. B. Loosveldt), 7 fr.

leper :
Le Progres d'Ypres (Joseph Lambin), 14 fr.
Le Propagateur d'Ypres (Desire Lambin-Mortier), 12 fr.
(1) Rijksarchief te Brugge. Archief van de Provincie W.-V1.
le Afdeling, pak. nr. 76. - Over de toestand van de Westvlaamse
pers in 1814-1815, 1825 en 1848, zie Biekorf, Me jaar, 1953, blzn. 185191, en 53e jaar, 1952, blzn. 8-12. En vgl. onze bijdrage over De
Westvlaamse Nieuwsbladen in West-Vlaanderen (Elsevier-uitgaven,
Brussel 1958), p. 320-322.
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IV. WEEKBLADEN
Brugge :
L'Indicateur (Daveluy-Delhougne) , 9 fr.
Kortrijk :
Journal hebdomadaire notarial d'Annonces (Eugene Beyaert),
6 fr.
L'Annonce de Courtray (Charles Jaspin), 6 fr.
Weekblad van Kortrijk (Verrnaut-Grafmeyer), 5 fr.
Diksmuide :
Weekblad van Dixmude (F. Van Cuyck-Gyole), 7 fr.
Het Boterkuipje (Pierre Vion), 8 fr. Dit blad verscheen de
donderdag, maar had ook een uitgave op zondag, die 3 fr.
per jaar kostte.
De Boter-Kooper van Dixmude (Joseph Sackenpre), 3 fr.
Veurne :
Advertentieblad (Pierre Ryckeboer), 7 fr.
De Veurenaer (Jean Bonhomme) , 6 fr.
Tielt
De Thieltenaer (Louis Horta-Delaere) , 4 fr.
Torhout :
Thouroutsch-Blad (Amand Delplace), 5 fr.
Gazette van Thourout (Amand Delplace), 3 fr.
De Thouroutenaer (Louis Corneille en Joseph Van de Casteele) ,
4 fr.
Marktprijs Blad (Louis Corneille en Joseph Van de Casteele),
4 fr.
Advertentie Blad (Pierre Stock), kosteloos.
leper :
Den Volksvriend (Joseph Lambin), 4 fr.
Den Yperling (Desire Lambin-Mortier), 4 fr.
Le Courrier d'Ypres (Simon Lafonteyne), kosteloos.
Annonces d'Ypres (Lambin-Verwaerde), kosteloos.
Waregem :
De Gazette van Waereghem (Jean Suetens), 5,80 fr.
Nieuwpoort :
De Bode van Nieupoort (Weduwe De Cuyper), 8 fr.
V. PUBLICATIE VERSCHIJNENDE TWEEMAAL IN DE MAAND
Brugge :
Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding (Alphonse
Bogaert), 6 fr.
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VI. MAANDELIJKSE PUBLICATIES

Brugge
Annales de la Societe Medico-chirurgicale (Van Hee-Wante),

6 fr.
Le Vignole des Ouvriers (Daveluy-Delhougne), 1 fr. per af-

levering, de tekst in-4°, de platen in-f°.
Roeselare :
Annales medicales de la Flandre Occidentale (dokters Van Oye

en Ossieur), 8 fr.
VII. PERIODIEKEN

Annales de la Societe d'Emulation pour retude de l'histoire
et des antiquites de la Flandre (Van de Casteele), 10 fr.

per deel van circa

400

blzn. Te Brugge.

Bulletin du Comite archeologique du diocese de Bruges (Van

de Casteele), 10 fr. per deel van circa 250 blzn., verscheen
per afleveringen van 32 blzn. Te Brugge.
Bulletin Communal de la Ville de Bruges (Daveluy-Delhougne),
kosteloos uitgegeven door het Gemeentebestuur ten dienste
van de openbare besturen.
Jos. DE SMET
Kruiseik : een verbastering
De Almanak van het Bisdom Brugge heeft de nieuwe parochie met
de oude gehuchtnaam Kruiseke in zijn lijst opgenomen als Kruiseik.
Een jammerlijke misvatting. Op zo'n dwaalweg moeten we Abeel voor
Abele krijgen, Steen voor Stene, Edewal voor Edewalle. En wat al
nog ? St.-Eloois-Vijf voor -Vijve, Leek voor Leke, en De Panne wordt
genormaliseerd tot De Pan ?
De nieuwe spelling van de plaatsnamen heeft het toponymisch
karakter van de namen in de uitgang geeerbiedigd. Een eerbied die
ook voor parochienamen moet gelden.

Lendeelede en Staveele
De nieuwe spelling heeft, zoals elke spelling, een staartje van
moeilijkheden. Onze woordenboeken zouden goed doen de uitspraak
van sommige Vlaamse (en Waalse ! ) gemeentenamen aan to duiden.
Ten dienste ook van de speaker van onze Nationale Omroep. In de
laatste weken kwamen heel wat gemeentenamen aan de beurt, en men
kon er o.m. de curiosa Lendeelede voor Lendelede en Staveele voor
Stavele horen.

Duinkerken : een hollandisme
Het Modern Woordenboek heeft de oude vlaamse stad Duinkerke
alleen onder de hollandse vorm Duinkerken opgenomen. Duinkerke
heeft eeuwenlang onze geschiedenis als Duinkerke meegemaakt en,
als veroverde stad, zijn echte naam in het frans Dunkerque behouden.
Kiliaan kent in 1599 alleen Duynkercke. De vorm Duinkerken is specifiek hollands-fries en verschijnt voor het eerst in de zeeboeken van
de 16e eeuw (Duynkercken) en in de Nederlandse Historie van Van
Meteren. In Vlaanderen is Duinkerken zo vreemd als de hollandismen
Iperen en Poperingen, die nog in moderne Noord-Nederlandse proefschriften opduiken.
B.
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MENGELMAREN
AFSLUITING VAN DE VIERDIJKSLUIS TE DUINKERKE

door dijkwerkers uit het Land van Waas. 1584
Duinkerke was op 16 juli 1583 door Farnese heroverd geworden.
De haven had erg geleden. De Berchsluis had stand gehouden,
door de vernielde Vierdijksluis echter was de zee ingebroken. Voor
de herstelling van deze sluis waren geen middelen voorhanden,
doch in mei 1584 begon men het gat of te dijken. Door het Hof
van Brussel werd sire Lievin Snouck als commissaris van dit belangij ke werk aangesteld.
Op dijkwerkers uit Zeekantig Vlaanderen of Zeeland kon men,
wegens de krijgsverrichtingen, geen beroep doen. Het dijkwerk
werd toevertrouwd aan een groep « dyckgraven ende andre persoonen uut tlandt van Waes hemlieden dies verstaende >>. Voor
het handwerk werd een globale som van 1500 gulden van 40 groten
't stuk voorzien.
Uit Bergen (St.-Winoks) en Bergambacht werden de materialen,
als zinkrijs, staken, wissen en stenen geleverd.
De kroniekschrijver van Duinkerke (Vlaemsche Kronijk, ed. Piot,
p. 642-643), die ooggetuige en misschien boekhouder van de onderneming was, heeft ons een nauwkeurige beschrijving van het dijkwerk nagelaten. Voor de kennis van de vaktermen is zijn tekst
niet zonder belang.
De Waasse dijkwerkers logeerden « buutten up den dyck tusschen... tgat (van de Vierdijksluis) ende de Berch-Sluus, in zekere
hutten, aen beetle de zyden by hemlieden daertoe ghemaect, updat
zy nacht ende dach by den wercke mochten wesen >>.
Zij begonnen eerst in de grond te werken als het water ten
laagste stond « wesende den zelven gront zeer dieppe, smytende
(slaande) daerinne groene scherpe tuunstaken (heipalen) met
hueten hamers, daer duer vlechtende groen rys, in der manieren
van eenen thuun, tselve vast woelende met langhe banden, al
ghevlochten van groen wissen, maeckende tselve werck onder zeer
breet... >>.
Op dit vlechtswerk plaatsten zij « een laghe lanck rys, ende
daerup een laghe zware steenen, om tselve werck te doen syncken,
werckende zo altyts voorts upwaerts, in der maniere voorseyt, tot
theinden van den staken... ».
Daarna sloegen zij in dit grondwerk met hun hatners nog meer
nieuwe heipalen « maer latende een gat in de middel van twerck,
om twater zynen cours te gheven, zo van hebbe als van vloede >>.
Het werk was reeds ver gevorderd toen het door de natuurelementen bedreigt werd : er stak op « eenen sprynchstroom,
een strom van wynde, danof tselve werck in grooten dangiere was
r
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al wech ghedreghen te worden >>. De magistraat wist het gevaar
of te keren « doende met alder diligentie daerup voeren groote
nombre van steenen ».
De dijkwerkers voltooiden dan de afdijking en verwerkten daarbij
« groote nombre van clyte ende zoon (zoden), de welcke zy haelden
met carretten ende pypegalen (kruiwagens) tussen den zelven
dyck ende de Berch-Sluus, ende van ghelycken uut de Hems
(schorrelanden ten westen van Duinkerke) ... t' Gat dat zy hadden
ghelaten in tmiddel van den wercke... om twater zynen cours te
gheven, maecten zy altyts nauwer, ende tot dat zy boven commende
tselve toesloten ende twater verwonnen... >>.
Ten slotte legden zij nog « aen beede zyden jeghens tspelen
van den watre al zoon ende clyte, vlack upgaende ende boven groote
menichte van eerde ».
Voortaan had de Berchsluis ook het water van de Vierdijksluis
te dragen, doch het land had de middelen niet om een nieuwe
skis te bekostigen.
E. N.

KAPERS VERKWISTEN HUN FORTUIN.

1584

Een kleine kaper van Oostende, die voor anker lag ter hoogte
van Zuidkote, werd op 28 october 1584 verrast door een krijgsschip uit Duinkerke. Drie man waren aan boord, vijftien andere
waren op rooftocht aan wal. Een achtervolging werd ingezet waarbij
zeven van de « pyraeten » gedood werden, de andere werden gevangen genomen. Onder hen was een zekere Adriaen Hughessone
uit Vlissingen, een kaper van beroep, die fortuin gemaakt had in
juni 1572, bij de plundering van een Portugese vloot nadat deze,
in het gat van de Wielingen, door een storm was uiteengeslagen.
Deze vloot van de hertog Medina Celi was op weg naar Antwerpen
met kostbare ladingen specerijen, huiden en metaal, a.m. zilver.
De kroniekschrijver van Duinkerke (Vlaemsche kronyk, ed. Piot,
p. 647- 648) weet te vertellen dat Hughessone « voor zyn part ende
beut de somme van 2400 pond grooten >> verdiend had bij die
roverij in de Wielingen. Met zijn « complissen » had hij geleefd
gelijk God in Frankrijk. De mannen zaten in de herbergen acht
tot tien dagen « zonder uutcommen ». In de taveernen stookten
zij vuur « van canneelpypen » om hun kiekens en patrijzen te
braden. Met hun geld wisten ze geen weg en lieten voor hun
huiskamer een haardstel maken uit fijn zilver : « hanghels, roosters,
tanghen ende andere zaecken van fynen zelvere ». Zo beschrij ft
de auteur een verkwisting die hem ongehoord en ontzettend voorkomt. De straf is dan ook niet uitgebleven. De eens zo rijke kaper
was nu, twaalf jaar na zijn meevaller in de Wielingen, « zo aerme
ende beroyt, dat by van al dat conquest niet eenen angelot en
conste betoonen oft een goet cleet aen zyn vel >>.
E. N
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PASTOOR DELBEKE, KERKBOUWER IN SCHOTLAND

Toen ik vier jaar geleden Hectors vertelling over << kozijn
Delbeke >> in Biekorf (1956, blz. 9-10) gelezen had, was ik benieuwd
om te weten waar de plaatsen in Schotland lagen waar Pastoor
Delbeke nieuwe kerken had gebouwd.
Ik raadpleegde het << Catholic Directory » van het jaar 1955,
maar kon onmogelijk de opgegeven namen Kirn-Loch noch Earlburgh vinden op de lange lijst parochies van Engeland, Schotland
en Wales.
Dan ben ik op verkenning gegaan en heb bevonden dat, ofwel
Hector de namen verkeerd heeft uitgesproken, ofwel zijn beluisteraar ze verkeerd heeft verstaan en aangetekend op goed geluk.
Ik kwam terecht bij een van de gewezen pastoors van het derde
dorp waar Pastoor Delbeke heeft gestaan, maar die door Hector
niet wordt genoemd. Die parochie heet Shieldmuir en maakt nu
deel uit van het bisdom Motherwell, dat in 1947 opgericht werd.
Die gewezen pastoor van Shieldmuir wist me te verklaren dat
Pastoor Delbeke bij de geestelijkheid en de gelovigen van de streek
zeer in aanzien stond. Hij schrij ft : Ik heb hem goed gekend en
kan u verzekeren dat hij een zeer goed en heilig priester was,
nauwgezet in de uitoefening van zijn pastorele en bestuurlijke verplichtingen, bemind door zijn yolk en zeer in aanzien bij zijn
medepriesters, voor dewelke hij een lichtend voorbeeld was. Hij
was jarenlang sekretaris van de Apostolische Vereniging van wereldpriesters, en was tijdens zijn laatste levensdagen tot deken bevorderd.
Hij heeft een schone kerk gebouwd te Kirkintilloch, — dit zal
wel de parochie zijn die in Hectors vertelling Kirnloch genoernd
wordt, — en hij heeft veel bijgedragen tot de volledige bemeubeling van de kerk van Shieldmuir. Hij heeft de eiken lessenaar, de
Calvarieberg, een Pieta en de lambrizering van het priesterkoor
gekocht bij de firma Beyaert te Brugge. (In die tijd was aldaar
oo-k werkzaam E. H. Arthur Beyaert van Brugge, die eveneens te
Kirkintilloch heeft gestaan.) >> Tot hier Mgr. Hamilton.
Hier volgt de korte inhoud van het levensbericht uit het << Catholic Directory for Scotland, 1930 >>.
Theophilus Delbeke was geboren te Harelbeke op 22 mei 1862.
Hij studeerde aan het St.-Amandskollege te Kortrijk, 1876-1883,
en ging dan over naar het klein seminarie te Roeselare. Het volgende
jaar (1884) kwam hij naar Schotland om zijn priesterstudies voort
te zetten in het St.-Pieterscollege te Glasgow, met bestemming
voor het aartsbisdom Glasgow... Op 26 juni 1887 werd hij priester
gewijd in de katedraal van St.-Andries te Glasgow.
Een korte tijd deed hij dienst in 0. L. Vrouwekerk te Glasgow
en in St.-Michielskerk te Parkhead. Vervolgens werd hij hulppriester benoemd te Airdrie. In 1893 werd hij pastoor te Helens-
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burgh, (door Hector Earlburgh genoemd), en in 1901 te Kirkin-

tilloch. In 1919 werd hij pastoor te Shieldmuir, waar hij op
25 september 1929 overleed. Hij werd op het St.-Patrickskerkhof
te New Stevenston begraven.
De herinnering aan Pastoor Delbeke's leven is die van een ijverige
zendeling die heel aan God en het werk van zijn bediening was
toegewijd. Om het met de woorden van zijn lijkrede te zeggen :
« Hij zwoegde gelijk de Vlamingen kunnen zwoegen, en het was
aan zijn reuzenarbeid te wijten dat hij vOcir tijd ten grave daalde >>.
P. D. S.

ZIEKTEN VEROORZAAKT DOOR PROJECTIELEN

In het kader der verklaringen voor ziekteverschijnselen is een
nieuw geluid opgestegen, de zgn. « Projektilerklkung ». Volgens
deze opvatting wordt de ziekte veroorzaakt door een concreet voorweep, dat op het lichaam van mens en dier wordt afgeschoten en
erin dringt. Het slachtoffer wordt aldus in een bepaald lichaamsdeel
een plotse, hevige pijn gewaar. De projectielen zijn o.a. een pijl,
een kogel, een beensplinter, een naald, een varkensborstel of een
haar, een kogelvormig huidkluwen, een klein dier, enz... Ze worden
gelanceerd door mythische wezens, tovenaars of boze mensen. Om
de ziekte te bestrijden komt het erop aan het projectiel te vinden
en uit de weg te ruimen, het te vernietigen of te verdrijven. Soros
streeft men ernaar het naar zijn afschieter terug te sturen.
Over dit onderwerp verscheen nu de volgende belangrijke studie
van LiURI HONKO : Krankheitsprojektile. Untersuchungen iiber
eine urtiimliche Krankheitserkl'arung. Helsinki 1959 (FF Communications, n° 178).
De auteur weidt uitvoerig uit over typische projectielziekten :
« Geschoss and Flug >>, « -der Stich », « die Pest >>. In zijn grondig
vergelijkend onderzoek, dat de meest uiteenlopende kulturen ter
wereld bestrijkt, betrekt hij ook ons land, meer bepaald (steunend
op P. Hermant en D. Boomans, La Medecine populaire, Brussel
1928) Brabant (« 't schot, het geschot, 't verschot >>), Vlaanderen
(« Ik ben geschoten van den toveraar >>) en in 't bijzonder de
gemeente Denderleeuw, werkterrein van A. De Cock (« de pik >>).
Een uitgebreid register en dito bibliografie besluiten dit zeer oorspronkelijk werk.
W. G.

SCHOENEN AFVEGEN

Op Vraagwinkel hiervoor blz. 160.
veegden met een zakdoek de schoenen van de voorbijgangers zeggende « Beso la mano >>. Dit gebeurde vlug want niemand bleef staan, maar gaf wel een milde penning. Dit zag en
hoorde ik in Aken (Duitsland) tijdens het Carnaval in 1906.
Jongens

L. v.

Leuven
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SCHUILNAAM VAN FELIX DE PACHTERE.

1818

In de jaargang 1818 van de Nieuwe Gazette van Brugge — o.m.
in het nummer 628 van dinsdag 17 februari — werden ander de
rubriek << Aen den Opstelder >> brieven opgenomen, getekend Jan
van der Waerhede. Uit een eigenhandige nota van Joseph van
Huerne (Huisarchief G. de P.) blijkt dat deze naam een schuilnaam was van de drukker Felix De Pachtere (1783-1849), alsdan
leraar aan de Bogaardeschool, die een trouw medewerker was aan
de Spectateur Beige van priester De Foere.
A. V.

PROVINCIAAL LANDBOUWMUSEUM

In het Nieuwsbulletin (1960, kol. 135-136) van de Kon. Ned.
Oudh. Bond staat een bericht over een landbouwschuur die in de
hof van Stania State te Oenkerk (Friesland) zopas ingericht is.
In deze elektrisch verlichte schuur met leemvloer worden oude
boerenrijtuigen, wagens en karren, een weefgetouw en allerlei boerenalaam tentoongesteld. Rond de schuur hoopt men mettertijd ook
enkele andere Friese gebouwen over te brengen.
Dit als kennisgeving voor de liefhebbers van een landbouwmuseum van onze streek. Is het plan voor het restaureren en
inrichten van de schuur van den Bogaarde te Koksijde nu definitief
van de baan ? De ligging ware anders zeer goed. En er is daar
ook plaats om enkele veroordeelde gebouwtjes een onderkomen te
verschaffen. Arnhem in Nederland en Bokrijk bij ons kunnen niet
alles redden, wij moeten ook iets doen.
B.

KWADE ZATERDAG.

1530

Biekorf verzamelde de dagen in vlaamse historienamen (1959,
88, 356, 419 ; 1960, 15-18). Het betreft hier allemaal namen
gegeven aan militaire of politieke, oproerige gebeurtenissen.
Op het getuigenis van de zeeuwse kronijkschrijver Smallegange,
citeert L. Torfs in << Fastes des Calamites publiques >> (1859),
p. 291 een kwade zaterdag, die voorviel op 5 november 1530, en
geen oorlogshistorienaam is.
Op die dag overstroomden vele plaatsen in Vlaanderen (vooral
Zeeuws-Vlaanderen) en Nederland. De naam Kwade Zaterdag werd
lang nadien nog gegeven aan die rampzalige 5 november, vooral
in Zeeuws-Vlaanderen, waar de schade het grootst was.
Over de overstroming van deze Kwade Zaterdag, die de bezittingen van de Duinenabdij in Hulsterambacht zeer heeft aangetast,
zie Biekorf 1930, 322-325.
L. V. A.
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II( MEENDE...

Op Vraagwinkel hiervoor blz. 192
Zegt iemand te Deinze en Leie-opwaarts, tot Waregem, « 'k meende... » en is de geuite mening wat al te verre van het waarschijnlijke, zo luidt het antwoord:
Meende ligt boven Halewijn,
ge moet er gaan,
wilt g'er zijn.
Die vlaamse geestigheid is iets naar de zin van de verbij sterende
waarheden van Monsieur de La Palice, die de Fransman lapalissade
noemt. De Vlaming heeft er zo een toevele.
Om maar bij Meende te blijven, zegt de Gentenaar in 't zelfde
geval :
Meende ligt boven Kortrijk
en Petegem boven Deinze :
Ge raadt nu wat da"k peinze.
Het voorzetsel boven duidt goed op de geografische Jigging van
Menen tegenover Kortrijk en van Petegem ten overstaan van Deinze.
« Ge raadt nu wat da"k peinze » is voor de Gentenaar een
oude diepzinnige beschouwing.
Ten eerste werd Petegem, de oude stadskern van Deinze, in
het jaar 1469 bij Deinze genaast en verloor het zijn betekenis ten
gunste van het kleine Deinze.
Ten slotte heeft de Deinzenaar bij de Gentenaar tot op heden
de brutale spotnaam Id. oef van Deinze.
Het besluit ligt vi5Or de hand : wie ondoordacht maar meent,
redeneert verkeerd en is maar een kl. oef van Deinze.
De vraag is nu : wie kept er nog Vlaamse Lapalissaden, of
vanzelfsprekende waarheden ? Ze Iagen vroeger jaren gruisdikke
te rapen in de weerklapper van Snoeck bijv. op 21 juli « zal 't regenen , is 't bier niet 't is elders », of « als 't niet 'n verandert 't zal
alzo blijven >>.
G. P. BAERT
EEN LES IN DE BELEEFDHEID

Gusten Hoorelbeke's vrouwe was er erg op gesteld dat heur
kinders de beleefdheid onderhieIden. Nu, ze waren thuis 'ne keer
bezig met pap eten, en der liep een beetje pap langs vaders kin.
Een van de jongens die 't gezien had zei : Vader, der hangt pap
aan je muile...
Moeder meende, nu of nooit, met heel haar ouderlijk gezag te
moeten tussenkomen en horkt ne keer, Juulten, zei ze, als je
nog iene keer durft zeggen muile tegen vaders tote, je krijgt een
tegen je smoel dat heel je bekkeneel scheef staat.
Gehoord van P. Hypoliet, Kapucijn.
P. D. S.
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DE NAASTE WEG NAAR ROESELARE

Er was 'ne keer 'ne paster die met zijn koetse naar Roeselare
wilde rijden. Niet verre van Sleyhaeghe, wist hij niet of hij rechte
deure, links of rechts moeste rijden. Daar was 'ne jongen aan 't spelen en de paster vroeg : Ventje, alwaar is 't naaste naar Roeselare ?
De jongen keek op en wees rechte deure : Ewel, menhere, aldaar
is 't naaste, maar, — en hij wees naar links, — als je aldaar rijdt
je zult er eer zijn.
De paster peisde in zijn eigen, dat is nu 'ne keer een antwoorde,
'k ga maar de naaste weg pakken. Maar als hij enige honderde
meters gereen hadde, zag hij dat de kalsie heel uitgebroken was,
— in dien tijd hadden ze nog geen van die plankskes met :
<< WERKEN >> op, om te togen dat er geen doorgang was, — en
hij schartte in zijn haar. Hij keerde zijn karre en als hij weer aan
Sleyhaeghe kwam, was die jongen daar nog aan 't spelen. Hij
peisde, dat is wel een oolijk kereltje, en jongen, zei de paster,
is dat nu een maniere van iemand de weg te wijzen ?
Ewel, menheere paster, 'k heb je toch gezeid dat je langs die weg
eer in Roeselare ging zijn.
Ge zijt wel een oolijk spook, zei de paster, met hoeveel zijt ge
thuis ?
Zoveel als teljoren, menhere paster.
En hoeveel teljoren hebt ge wel ?
Elk de zijne, menhere paster.
Wat moest de brave man nu nog verder vragen ? Er was daar
geen rechterkant aan te krijgen. Maar omdat de jongen zijn klakke
niet afgenomen had, vroeg hij : Ventje, waar staat uw klakke de ?
Ewel, menhere paster, je zijt te beklagen. Als je mijn klakke niet
ziet staan, je zult nooit den torre van Roeselare zien staan.
De paster sprong in zijn sieze en << Juj ! >> zei hij.
— Zo vertelde mijn vader zaliger, geboren in 1853 en overleden in
1909. — Voor varianten van dit grapje, zie Biekorf 1912, 336 en 368.
P. D. S.

ALS DE HEMEL INVALT

Onder << Ghemeene rauwe coelt wel >> (Biekorf 1960, biz: 5)
staat te lezen : << Als de hemel invalt, we zitten er allemaal onder >>.
Die spreuk wordt doorgaans aangevuld en afgerond met een slotuitspraak : << ...en al de musschen zijn dood ».
Van mussen gesproken, toen de vliegeskaders tijdens de laatste
oorlog met honderden overvlogen van Engeland op weg naar Duitsland om er te gaan plat smijten, zei mij daar een futurist : << Dat
gaat nogal wat worden later van tijd met al die vliegmachienen
in 't geluchte, daar 'n zal op den duur geen plekke meer zijn voor
de musschen ».
G. P. B
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN
TE BARDE LEGGHEN. — Op een openbare veiling de voorwerpen
aanbrengen en op de plank voor de stokhouder leggen. Op de veiling
in het sterfhuis van kapelaan Jan de Schapere te Brugge in 1529 werd
de stokhouder bediend door een vrouw ; in zijn rekening noteert hij :
c Item noch van sallaris van der vrauwe die tgoet te barde leyde,
betaelt 2 sc. gr. (Archief Bisdom Brugge, St.-Donaas, Testamenten
nr. 124b1s ). — Berd (mnl. bert, bart) = plank, tafel. Welk ,herd steekt
in onze zegswijze c te berde brengen >) = met iets voor de dag
komen ? Het herd waarop aankondigingen werden vastgehecht ? Voor
Stoett, Spreekwoorden nr. 205 en voor WNT II-1 1845 was dit niet
duidelijk. Op notariele affiches van verkopingen las men vroeger de
slotzin c en wat verder te berde zal worden gebracht Het herd uit
de zegswijze is blijkbaar het herd uit de openbare venditie. Onze tekst
van 1529 is een deugdelijk getuige van deze zakelijke herkomst.
KINDERCLEEDINGHE. — Plechtige kleding van een meisje in een
klooster. De statuten van de gilde der klokluiders (beyaerders) te
Gent, opgesteld in 1473, bevatten de volgende bepaling. c Item dat
de beyaerdere dienende ende beyaerdende ten nieuwen prester of kindercleedinghe in religioene, gheven zullen vanden zelven dienste 2 gr. ten
profijte vanden guide. Deze gilde van Sinte Margriete had haar
altaar in de St.-Niklaaskerk. (De Potter, Gent III 232). — Kinderen
als kloosterterm = meisjes door ouders of voogden in een klooster
geplaatst. De plaatsing of begeving gebeurde normaal in de kinderjaren. De c cleedinghe had eveneens zeer vroeg plaats, de professie
(brulocht) viel gewoonlijk in het 14e of 15e levensjaar van het meisje.
GEREFEREYN . — Het maken van refreinen ; satirisch gezegd.
Broeder Cornelis wordt door zijn tegenstrevers te Brugge telkens weer
aangevallen in liederen, paskwillen en biljetten ; in een van zijn preken
van 1566 roept hij uit : c ... en sal dit gerefereyn, dit gepasquil, en,
dit gebrief nemmermeer gheen eynde hebben ? (Sermoenen, ed. Deventer 1639 ; I 229).
DIERNESSE. — Duurte, schaarste. De gewone mnl. vorm is dierte,
dierheit, ook diertijt (Verdam 2, 173, 175, 178). In 1436 was het
broodgraan schaars ; de wetheren van Oostende en Gistel kwamen
naar Oudenburg om een regeling van de marktprijzen vast te leggen
en het opkopen tegen te gaan. De stadsrekening van Oudenburg boekt
een uitgave c als hier een ghebod ghedaen was aengaende de diernesse
vanden coorne, dat niement voor andere coopen zoude noch doen
coopen, ende dat de inwonende vander stede dat hebben zoude ten
eerste coope voor andre... (Hist. Oudenb. II 384). Op dezelfde bladzijde van de rekening 1436-1438 spreekt de stadsklerk van de c dierste
van den coorne . Diernesse komt in geen glossaria voor.
DE PAPPE VERBRANT HEBBEN. — Het verkorven hebben, niet
meer in iemands gunst staan, de boel bederven. Deze figuurlijke bet. is
wel ontstaan uit de keukentaal : de pap laten aanbranden. Dit blijkt
0.m. uit de volgende tekst van pastoor Jan Coens van Kortrijk ; geen
wonder dat de paus fel bestreden wordt, zegt hij, want c hy qualijck
ghecockt heeft voer de ketters, hy heeft de pappe gheheel verbrant,
ende den spit met alle het ghebraet int asschen ghewint (Confutatie...
van den Biencorff, f. 191 ; Leuven 1598). — Vgl. WNT XII-1 347 :
c Wy hebben al verbrand den heelen pap ; en Joos, Waasch Idioticon :
Ergens den pap verbrand hebben : onwillens een geheim verraden,
ergens de genegenheid verliezen
A. V.
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VRAAGWINKEL
De uurwerkmaker Nolet van Avelgem
Charles Nolet, geboren te Avelgem in 1818 en overleden te Gent
in 1887, staat bekend als een tc uitvinder van electrische horloges 3.
Hij leefde en werkte te Gent (en elders ?) van 1840 af. Ik vermoed
dat er in Gentse bladen wel iets over zijn leven en werk geschreven
werd. Waar kan ik dat vinden ?

C. G.

Briefu;isseling Sanderus - Vredius
Door Henri Hosdey van Boezinge (t 1906) werd een uitgave voorbereid van de briefwisseling van Sanderus met Olivier de Wree
(Vredius) uit de jaren 1628-1647. Het handschrift van Hosdey kwam
in het bezit van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en wend benuttigd door G. Caullet (t 1921) in zijn studie over de onuitgegeven
tekeningen van de Flandria Illustrata (Antwerpen 1908). Werd deze
briefwisseling sindsdien gepubliceerd ?
E. N

Dokter Jaquemyns van Dadizele
Door een dokter en st chirurgijn met name Jaquemyns, die te
Dadizele gevestigd was, werd in 1809 te Gent, bij A. B. Steven, een
boekje uitgegeven getiteld t Nauwkeurige beschouwing van de Koeyepokskens 3. Waar kan ik meer biografische bijzonderheden over deze
geneesheer vinden ?
D. M.

Wapensmederij Verhaeghe te leper
In de jaren 1711-1717 was te leper een zekere Verhaeghe werkzaam
als wapensmid. Zijn bedrijf moet nogal belangrijk geweest zijn. Ik vermoed dat daar nog iets moet over te vinden zijn. Dank voor elke
inlichting.
M. F.
Familienaam Billiaert
In welke plaatsen in West-Vlaanderen vindt men de familienaam
Billiaert voor 1800 ? Bestaan er desgevallend genealogieen ?
L. V. A.

Pacht van honderd jaar
Een pacht van honderd jaar zou het eigendomsrecht overdragen op
de pachter. 't Is daarom dat een pacht nooit hoger kan gaan dan
99 jaar. Zo zei me een landbouwer uit Otegem met veel overtuiging.
En hij voegde erbij : 4 Niemand kan eigenaar zijn van honderd hofsteden, 't hoogste is ook 99. De honderdste hofstede is voor cle koning )•
Wat zeggen de juristen daarvan ?
L. R.

Spanjieren
Op last van Napoleon werd in de jaren 1810-1813 de Damse vaart
(Brugge-Sluis) gegraven. Een groot aantal Spaanse krijgsgevangenen
werden daarbij tewerkgesteld. Zie o.m. Biekorf 1960, 102. Volgens
A. Van Speybrouck (Annales Soc. Emulation 36, 1886, 365) noemde
het yolk deze Spaanse delvers Spanjieren. Deze benaming heb ik nooit
elders gelezen of gehoord. Zijn er nog meer getuigen van deze
benaming?
E. N.
Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge
Abonnementsprijs : 100 F.
Postrekening : 2335.37
Drukkerij G. BARBIAUX, Minderbroedersstraat, 20, Brugge
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GESTICHT IN 1890
DOOR GUIDO GEZELLE
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EN FOLKLORE
VERSCHIJNT MAANDELIJKS TE BRUGGE

8

Koornmaand 1960

EEN ONBEKEND HANDSCHRIFT
VAN DES CONINCX SOMME
DE VIJFTIEN PUNTEN VAN PATER JAN BRUGMAN

1487
Het bekende stichtelijk werk Somme le Roy, dat door
de Franse Dominikaan Frere Laurent d'Orleans, biechtvader
van koning Filips III de Stoute (1270-1285), in 1279 ten
gerieve van deze vorst werd geschreven, kende een zeer
mime verspreiding niet alleen in het Franse taalgebied, maar
ook in de Nederlanden. De vier eerste boeken werden in
1408 in het Diets vertaald door een Kartuizerbroeder uit
het klooster Zelem bij Diest. Andere delen van de Somme
werden afzonderlijk vertaald.
Van dit vertaalwerk zijn in ons taalgebied talrijke handschriften en incunabeldrukken bekend.
Onlangs kregen wij een onbekend handschrift van Des
Conincx Somme ter inzage. Dit afschrift werd in 1487 door
de Utrechtse Kartuizerbroeder Jan Symoens gecopieerd.
Nadere studie van dit handschrift, waarvan een microfilm
werd gemaakt, zal moeten uitwijzen of we hier staan voor
een volledige dan wel een gedeeltelijke weergave van de
originele tekst, en op welke handschriften of drukken het
mogelijk teruggaat.
Dit handschrift uit 1487, bezit van de weledele heer baron
Raphael Gilles de Pelichy, steekt in een mooi gelijktijdig
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lederen bandje. Het meet 21 bij 14,5 cm en telt 256 bladzijden,
de twee perkamenten schutbladen van de eikenborden inbegrepen. De paginering is van ons.
Het grootste gedeelte van dit handschrift werd gecopieerd
op papier waarvan het watermerk veel gelijkenis vertoont met
Nr. 11419 uit het werk van Briquet. Een kleiner gedeelte
op het einde is van een ander fabrikaat nl. naar het model
dat teruggaat op Nr. 8580 van voornoemd werk.
Het eigenaardige van dit handschrift is wel dat, na de
tekst van Des Conincx Somme, die op blz. 232 eindigt, nog
18 bladzijden tekst volgen : deze bevatten een Passie en,
gans op het einde, de viiftien raden >> die aan de Franciskaanse volkspredikant Jan Brugman (1399-1473) toegeschreven
worden. In aanhangsel volgen dan nog drie berijmde
exempelen.
In afwachting dat specialisten in onze oude vrome letteren
meer nieuws zullen brengen over deze Conincx Somme >>,
geven wij bier de 15 leerpunten van Jan Brugman, alsook
de tekst van de drie berijmde exempelen, waarvan het laatste
bij het yolk in Vlaanderen op heden nog bekend is.
JOZEF GELDHOF

Teksten uit het Handschrift

I. De viiltien punten van Jan Brugman
(Blz. 245) Hier volghet na XV goede punten ende leringhe die
broeder jan brugman den volcke plach te prediken ende te leren
daer die sommighe gheboden of syn ende die sommighe syn goede
raden.

(Blz. 246) Die eerste raet is dat een mensche voer alle dinc zyn
pater poster ende syn credo in Duytsche sel konnen ende dat by
weet die X gheboden op dat hy weten mach wat by bidt ende wat
hy gheloven sel waer om dat hy bidden sel ende wat hem gheboden
is te doen ende wat verboden is want dat heilighe ghelove ende die
X gheboden is ons noot voer alle dinc te weten.
Die anderde raet is dat een mensche by syn bedde sel hebben een
cruus daer dat beelt ihesus an ghenaghelt is voer quade becoringhe
ende sel wywater nemen als hy slapen gaet dat hy dan sprek een
cleyn ghebet op syn knyen ende bevelen hem ihesus ende syn
oetmoedighe moeder.
Die derde raet is als een mensche die vree clock hoert slaen dat
hy dan denc hoe dat by die costelike tyt toe ghebroct heeft ende
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segghen dan beer ontfarmt u mynre ende zonderlin als die clock
xij slaet dat hy dan lese een pater noster ende een ave maria.
Die iiijde raet is dat een mensche alle daghe mis sel horen op
syn knyen in dien dat hyt by brenghen mach ( blz. 247) ende mach
hy des niet ghedoen dat by nochtans syn ghebet spreke op een
rustighe stede ende betalen zyn sculd ende dat hem god int herte
sent.
Die vyfte raet is als een mensche ter maeltyt gaet dat hy dan
die benedijst lese ende die gracy na maeltyt ende can by des niet
dat by nochtan een pater noster ende een ave maria lese voer
maeltyt ende na.
Die seste raet is datmen des hoechtyden ende des sonnendaghes
die hoechmis horen sel ende opten selven dach dat woert gods
horen sel prediken ende setten op inder herten dat by ten minsten
niet meer dootsonden doen en wil.
Die zevende raet is dat hem een mensche ymmer sel wachten
dat hy gheen onrecht goet en heeft ende ist dat hyt onder hem
heeft dat hyt hem quyt maeck want die sonden en warden niet
vergheven of dat onrecht wart weder ghekeert.
Die achtende raet is dat een mensche eens in de weke vasten sel
of dat by opten woensdach zonder vleys zy ende ist dat by vaste
dat hyt opten vrydach doe totter eerwaerdicheit die bitter passy
ende doet ons heren.

(Bk. 248) Die neghende raet is dat een mensche iiij des jaers
biechten zel ende totten heilighen sacrament sel gaen ende waert dat
by daer niet gaen en dorste by rade van zinen biechtvader dat by
nochtan iiij warf des jaers biechte mit berouwe.
Die x raet is dat een mensche eens des jaers biechten sel teghens
syn pastoer of teghens een priester die syn staet wel kent dat ismen
sonderlin sculdich te doen ende dat hy ghien onnutte woerden en
spreck inde kerc.
Die xjste raet is dat hem een mensche ymmer sel wachten voer
quaet gheselscap voer droncken te drincken of een ander dronken
te maken dat een alte grote sonde is ende dat by niet en coep noch
en vercoep op heilighe daghen.
Die xijste raet is dat hem een mensche hem ymmer sel wachten
voer wyghelie ende voer tovaerye oec in wat node dat by is of van
ghesontheit des lichaems of van verloren goede of ghesontheit der
beesten dit is al teghens den heilighen gheloef.
Die xiijste raet is dat een mensche zyn ouders ziel trouwelic sel
ghedenken ende hoer sculd ende testament ter stont betalen ende
bidden voer hoer zielen ende oec voer den ghenen daer by testament
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of erfnis of heeft (blz. 249) ende als hy over een kerchof gaet dat
hy dan lese een pater poster ende ave maria.
Die xiiijste raet is dat een mensche altyt goede menschen minnen
sel om gods willen want wy god niet minnen en moghen na synre
waerdicheit daer om sellen wy die dueghet minnen ende die god
ontsien.
Die xvste raet is dat een mensche den armen goedertieren wesen
sel ende alle die ghenen die troesteloos ende ziec syn ende mit
groten armoede benauwet ende belast syn Batmen die by sel staen
na onse vermoghen mit aelmessen ende mit troestelike woerden
want god gheliken hem selven biden armen als hy selve seit wat
ghy den alrenminsten doet in minen naem dat doedy my.

II. Drie exempelen
Exempel
0 mensche denc op die vervaerlike ewicheit
daer die heilighe scrift aldus of seit
want het staet gescreven alsmen lesen
dat een berth zoe hoghe mocht wesen
datse vander aerden totten hemel ghinghe
ende een voghelkin wer by gods verhenghe
om dusent jaer vanden berch name
een sadekin groet ende dan den berch wech quame
mochten dan die verdoemde warden verloest
daer souden zy noch op hopen ende hebben troest
nochtan waer dit een vervaerlike lange termin
(Blz. 250) maer nymmer meer daer uut verlost te syn
dat is hem die alre meeste pyn ende plaghe
denct dit wel over in uwen daghe.
Exempel
Ghy en selt u liden niemant claghen
dan ihesus die selt u helpen draghen
den menighen seit syn liden voert
den ghenen die dat gaerne hoert
hem waer leet dattet anders waer
aldus maect hy hem selven te maer
ende wort dan veel te min gheacht [.]
Het is wysheit ende manlike macht
dat een groot mensche wel can draghen
zyn liden zonder yemants claghen
ende hebben van buten alsulc ghebaer
recht of in hem ghien liden en waer,
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Exempel
drie dinghen weet ic wel voerwaer
die myn herte maken alte swaer
dat eerste dat my zeer sorghe doet
dat ic ymmer sterven moet
dat ander doet my sorghen meer
dat ic niet en weet wanneer
dat derde doet my sorghen boven al
dat ic niet en weet waer ic varen sal.
Bijlage
Titel en colophon van Des Conincx Somme
(Blz. 6)

Dit boeck wart begonnen te scriven int jaer ons heren M iiijc
ende lxxxvij op sinte arnbrosyus dach den iiij aen dach van april
enden heeft gescreven een reduyt broder jan symoens z e ende is
ghenoemt des conincx somme ende is die som ende dat hoeft van
alien duytschen boeken uut ghenomen die heilighe passy ons heren
ende die bibel ende zyn heilighe ewangelyen ende die x gheboden
ende de xij artikelen vanden heylighen kersten ghelove die dat
fondament syn die staen hier in ondersceydeliken inden eersten
vanden boeke. Ic bidde om gods wine dat men een clein ghebet wil
bidden voer den ghenen diet om goods willen gescreven heeft
wanttet een boeck is vol van leringhe ende hoe een kersten mensche
behoert te leven om te commen ten ewghen leven.
(Biz. 232)

Hier eyndet des conincx somme ghemaect van een groet doctoer
inder godheit van der prediker oerde tot des coninc behoef van
vrancryc filpus ghenoemt ende wart ghemaect int jaer ons heren
M tweehondert lxxix ende was eerst ghemaect in fransoysen ende
wart uten fransoyse over gheset in duytsche int jaer ons heren
M iiij e ende viij van enen convaers broder vander kathusers oerde
ghenoemt broeder jan van brerode ende gheert ende bidt dat syt wel
studieren ende heeft ghescreven een reduyt broder jan symoens ze
totten kathusers buten uuttrecht ende wart begonnen te scriven
int jaer ons heren M iiir lxxxvij op sinte mathys avont ende
gheeyndet op sinte jorys dach ende gaet boven alle duytsche boeken
uutgheseit die heilighe passy ende die ewangelien ende den kersten
ghelove ende die bibel
bidt een clein ghebet voer zyn ziel.
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EEN OUDE BEGRAAFPLAATS
TE NIEUWPOORT
Tijdens de algemene heropbouw van Nieuwpoort in de
jaren 1922-25 heeft men in de Kokstraat een vigtigtat mensengeraamten blootgelegd. Allen waren afzonderlijk en in orde
begraven geweest. Zij lagen op vier rijen en in een dubbele
laag.
Weinig aandacht werd aan deze vondst geschonken. Men
had immers meer dringende zorgen en bekommernissen. Maar
men had zich herinnerd dat de Kartuizers ergens tangs daar
gewoond hadden en men had het daarbij gelaten.
Toen het geval — enkele jaren later — ons ter ore kwam,
begaven wij ons ter plaats om uit de mond van ooggetuigen
inlichtingen in te winnen. Daaronder waren twee geneesheren
die het gebeente geschouwd hadden. De grondeigenaar was
in het bezit van aantekeningen opgenomen ten tijde van de
ontdekkingen. Een grondwerker kon dit nog met enkele
bijzonderheden aanvullen. Op het terrein zelf was geen nieuw
gebouw opgericht ; het werd gebruikt als groenselhof en
bloemhof. De geraamten waren blootgekomen bij het wegnemen van grond. Men had zulks gedaan om het peil gelijk
te maken met de straat.
Uit de verzamelde inlichtingen bleek alras dat er ernstige
moeilijkheden in de weg stonden om de begraafplaats aan
de Kartuizers toe te schrijven. De voornaamste bezwaren
waren de volgencle :
1. — De helft van de geraamten lag uitgespreid met de voeten
gericht naar het westen. De andere lagen met de voeten naar
het oosten.
De begraving met de voeten naar het oosten was ten tijde der
Nieuwpoortse Kartuizers (1626-1783) zo diep ingeworteld en zo
algemeen, dat men de ontdekte geraamten moeilijk aan dit tijdstip
kan toeschrijven.
De Kartuizers zullen allerminst van dit gebruik, dat op godsdienstige opvattingen gesteund is, hebben afgeweken. In Engeland,
van waar zij afkomstig waren, was dit gebruik even diep ingeworteld als in Vlaanderen.
2. — De geneesheren hadden verklaard dat zeer waarschijnlijk
niet alle geraamten tot het mannelijk geslacht behoorden. Zij hadden
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zelfs twee kindergeraamten opgemerkt, waaronder dit van een meisje
van ongeveer 15 jaar. Men stond dus voor een « gemengd >> kerkhof.
Gemengde kerkhoven bij de Kartuizers zijn niet ongekend. Bijzondere weldoeners mochten er begraven worden. Maar hadden de
Engelse Kartuizers te Nieuwpoort of in de streek bijzondere weldoeners gekend ? Was het in Engeland niet dat hun weldoeners
verbleven ?
3. — De geneesheren hadden vastgesteld dat het gebeente minstens 300 tot 350 jaar oud was. Dat was een minimum. Over een
maximum hadden zij zich niet kunnen uitspreken.
Dit minimum van 300-350 jaar moest de Kartuizers ipso facto
uitsluiten. Zij waren immers eerst in 1626 naar Nieuwpoort gekomen.
Het bleek nochtans voorzichtig geen definitieve uitsluiting te
aanvaarden zonder eerst de geschiedenis der Nieuwpoortse Kartuizers na te zien. De Prior van het heropgerichte klooster (1)
toonde ons in deze opzoekingen bereidwillig de weg (2).
De geraadpleegde bronnen verschaften echter niets dan bezwaren
tegen de onderstelling dat de ontdekte begraafplaats aan de Kartuizers behoorde. Hier volgen de twee voornaamste :
1. — Betreffende het begraven van weldoeners worden inlichtingen verschaft door Pater Long in zijn « Notitia >> (2-c).
Al de weldoeners van het klooster behalve een (een Gentenaar
die te Londen woonde) waren inderdaad Engelsen. Allen woonden
in Engeland. Enkel een onder hen werd te Nieuwpoort begraven.
Zulks gebeurde omdat hij, op reis zijnde, te Duinkerke kwam te
sterven. Dat is de enige « vreemde » begraving door Pater Long
aangestipt.
Onder de weldoeners verschijnen er maar twee vrouwen. Beide
woonden in Engeland. Een van hen is, op reis in het Heilig Land,
in Palestina overleden.
Dit alles steunt geenszins de onderstelling van een « gemengd >>
kerkhof bij de Kartuizers.
2. — In dezelfde « Notitia >> meldt Pater Long dat men rond
1630 een Kalvariekruis oprichtte, dat geplaatst werd in het midden
van het kerkhof.
Op de ontdekte begraafplaats in de Kokstraat heeft men het
voetstuk gevonden van hetgeen mogelijk een kruis kan geweest
zijn. Een stuk bout kleefde er nog aan, afgebroken op ongeveer
een voet hoogte.
(1) St Hugh's Charterhouse. Horsham. Sussex, Engeland.
(2) De volgende werken werden aangewezen en onderzo'cht :
Lawrence Hendriks, The London Charterhouse, Londen 1889. Peter Guilday, The English Catholic Refugees on the Continent
(1558-1795), Londen 1914. - James Long, Notitia Carthusianorum
Anglorum (Handschrift), Nieuwpoort 1743.
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Doch dit voetstuk (het weze dit van een kruis of niet) was
gelegen niet in het midden van de graven, maar wel er nevens, op
de noord-oosthoek.
Zoals men weet werd het klooster in 1783 op bevel van Keizer
Jozef II gesloten. De paters zijn hetzelfde jaar vertrokken.
In verband met deze sluiting heeft de kroniekschrijver Rybens
het volgende aangetekend ( 3) :
<< Begin jaer 1784 werd verkogt het goed der paters Chartreusen
als dat van de kerke, autaer en ornamenten en meubels en alles
wat maer verkoopelijk was tot selfs de boomen uyt den hof...
De doode beenderen der overleden van die cloosters ( 4) wierden
uytgegraven en vertransporteert naer het kerkhof deser stad » (5).
Rybens was ter plaats toen deze gebeurtenissen voorvielen.
Op het Stadhuis van Nieuwpoort wordt een archiefstuk bewaard
van het jaar 1734 (6) waaruit blijkt dat de breedte van het klooster
in de Kokstraat — gemeten van de hoek van de Langestraat —
32 voet bedroeg. Dit geeft iets minder dan 10 meter. Vermits de
of stand van dezelfde hoek tot de naast gelegen van de ontdekte
graven ten minste 12 meter bedroeg, liggen deze graven dienvolgens buiten het domein der Kartuizers.
Het blijkt dus wel, uit al de aangehaalde omstandigheden, dat de
Kartuizers in de zaak der ontdekte begraafplaats niet betrokken zijn.
Ergens in de buurt stond er vroeger nog een ander klooster, het
klooster der Conceptionisten. De juiste ligging van dit klooster is
niet gekend. Doch uit de bezwaren die pier volgen zal blijken dat
ook de Conceptionisten met de ontdekte begraafplaats niets to
maken hebben.
1. — Zekere bezwaren — reeds aangestipt voor de Kartuizers —
gelden ook voor de Conceptionisten. Zulks is het geval voor wat
betreft de manier van begraven en de ouderdom van het gebeente.
2. — Deze kloosterlingen zijn er maar 26 jaar gebleven d.i. van
1700 tot 1726 (7). Men kan niet aanvaarden dat zij in zulke korte
tijdruimte 50 sterfgevallen hebben geteld. Zij waren ten andere
maar met vijf, en meer mochten er niet komen (8). In dezelfde
tijdruimte (1700-1726) telden de Kartuizers, die iets talrijker
waren, slechts twee sterfgevallen (9).
Werden ook leken in dit klooster begraven ?
(3) Kroniek van Rybens, deel I (Stadsarchief Nieuwpoort).
(4) Het ander klooster was dat van de Annunciaten in de Hoogstraat.
(5) Alsda,n gelegen rond de 0. -L. -Vrouwekerk.
(6) Stadsarchief Nieuwpoort. Inventaris 3201.
(7) K. Loppens, Geschiedenis van Nieuwpoort, Koksijde, 1953,
p. 46.
(8) Stadsarchief Nieuwpoort. Charter 581. Inventaris 3213.
(9) James Long, Notitia (boven aangehaald).
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Deze waren toegelaten, doch er dient op gewezen te worden
dat er — nogmaals in hetzelfde tijdperk — slechts twee begravingen
van leken gekend zijn bij de Recoletten en een bij de Carmelieten ( 10). Deze twee kloosters stonden nochtans beter aangeschreven
bij de bevolking dan de Conceptionisten. Met deze laatsten was
er ruzie van de eerste dag tot de laatste (11).
3. — De Conceptionisten betrokken een eigendom gekend als
de << Breesteeger >>, gelegen langs het Ruiterskwartier, thans
gekend als de Astridlaan. Het is mogelijk dat deze eigendom
langs achter in de Kokstraat uitkwam.
Breesteeger » paalde noordwaarts aan het goed van een zekere
Pieter X ( 12). Dit goed vormde dus een afsluiting tussen Breesteeger » (Conceptionisten) en de ontdekte graven, die zich verder
noordwaarts bevonden tegen het goed van de Kartuizers.
behalve het goed van Pieter X,
Het is zelfs mogelijk dat
nog andere eigendommen in de weg stonden.
Duidelijk is het in elk geval, dat de graven niet aan de Conceptionisten kunnen toegeschreven worden.
Wij hebben deze toestanden betreffende Kartuizers en Conceptionisten breedvoerig willen uiteenzetten omdat er, buiten deze
twee kloosters, niets in de geschiedenis van Nieuwpoort gekend is
dat de ontdekte begraafplaats zou kunnen uitleggen. Deze begraafplaats wijst dus op iets waarvan alle kennis verloren is gegaan (13).
In een volgende bijdrage hopen we langs andere wegen het raadsel
van deze begraafplaats te kunnen benaderen.
RENE DUMON
Sunderland.

EERSTE PROEFNEMINGEN MET MONTGOLFIERES TE BRUGGE
IN

1783

De proefnemingen van de gebroeders Montgolfier in juni en
september 1783 en de daaropvolgende eerste luchtreis van Pilatre
de Rozier in november werden ook te Brugge en te Gent met
spanning gevolgd. Vooruitstrevende geesten gingen er aan het werk
en in de laatste weken van 1783 werd in beide steden met montgolfieres en charlieres geexperimenteerd. Niet zonder de traditionele
naijver tussen de twee Vlaamse zustersteden.
(10) R. Beaucourt de Noortvelde, Nieuport - Documents historiques, II, p. 242-246 (Oostende 1905).
(11) Stadsarchief Nieuwpoort. Bundel 3212. - K. Loppens t.a.p.
(12) Stadsarchief Nieuwpoort. Charter 581. Inventaris 3213. In
genoemd Charter 581 wordt de juiste naam van de eigenaar opgegeven, maar deze is moeilijk te ontcijferen.
(13) Deze begraafplaats moet men niet verwarren met een andere
die eveneens in de Kokstraat gelegen was en in de loop van de
vorige eeuw werd blootgelegd.
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De Brugse « pioniers » waren de heren Walwein en Fourbisseur.
In deze laatste zien we Charles-Francois Fourbisseur, stadsschepen
en « redenaer » van het Proossche, of een van zijn zonen. De eerste
was waarschijnlijk Charles Walwein, een naamdrager uit het bekende
Ieperse magistratengeslacht, die te Brugge gevestigd was. (Tablettes
des Flandres I 187).
Door een Brugs lezer van de Vlaemschen Indicateur van Gent
werd op 24 december 1783 een brief aan dit blad ingezonden
waarin verslag wordt uitgebracht over de mislukte proefnemingen
van de Brugse magistraten. De toon van de brief verraadt een
zekere spotlust, vooral in het slot, waar de auteur zinspeelt op de
naijver tussen Brugge en Gent, en op de mogelijke concurrentie
die de befaamde bargedienst Brugge-Gent vanwege de luchtballons
zou kunnen ondervinden. De inzender behoorde blijkbaar tot de
groep van de « anti-ballonisten » of « anti-globisten », die het
gedoe van de ballonisten uitlachten en de plannen om de luchtballon
bestuurbaar te maken voor een utopie hielden.
Over de plaats van deze Brugse proefnemingen in de kroniek
van de jonge luchtvaart, zie Biekorf 1960, 129-131.
A. V.

Bijlage

Toegezonden Brief Wegens de te vergeefsche Proeven
te Brugge met den Luchtbal genomen.
Brugge, den 24 December 1783.
Ik zoude wel gewenscht hebben dat de Proefneminge van den
Lucht-bal alhier gemaekt door de Heeren Walwein en Forbisseur,
den uytval hadde gehadt den gonen men daer van verwachte, op dat
men van deze Waerneminge insgelyks het Publiek zoude hebben
konnen onderrichten.
Op het voorbeeld van meer andere Steden in ons Nederland,
wilt deze Stad niet te kart blyven van door eenen erhaelden iever
Blyk-teekens te geven der groote achtinge voor de Heeren de
Montgolfier tot Parys Uytvinders van den Aerostatiken Bat,
daerom ziet men in differente Deelen dezer Stad groote preparatien maeken, om verscheyde Proefnemingen te ervatten, waer van,
zoo het my den tyd toelaet, ik U.E. par mynen volgenden eene
volstrekte ophelderinge zal geven.
Daer blyft noch over te weten aen welke der twee steden van
Gend of to Brugge, men den prys zal geven, niet om de eerste met
den Lucht-bal de Manche te passeren maer om het eerste bezoek
aen elkander of te leggen, zonder inzigt nogtans van daer door
aen de tegenwoordige Bargen eenig naedeel te willen toebrengen.
Ik hebbe d'Eere te zijn.
(Vlaemschen Indicateur 10, 1783, Bijvoegsel nr 26).
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CORVERS VAN VLAENDRE
1402-1405
Onze Vlaamse steden drongen steeds opnieuw bij de hertog aan
<< omme tland van Vlaendre te stane up hem zelven >>, om << neutrael » te blijven in << den oorloghe tusschen beeden den cronen >>
van Engeland en Frankrijk : een episode die later, ten dienste van
de schooljeugd, zou ingelijfd worden in het ronkend geheel van
de Honderdjarige Oorlog.
De graaf van Vlaanderen was hertog van Bourgondie en als
zodanig bondgenoot van de koning van Frankrijk. Vlaanderen werd
dan ook willens nillens behandeld als vijand van de koning van
Engeland. De koopvaart van en op de Vlaamse havens — << up den
Vlaemschen stroom >>, zoals de oorkonden schrijven — had het
hard te verduren vanwege de Engelsen die een geregelde kaapvaart
onderhielden.
Brugge stelde alles in 't werk om de koopvaart aan de gang te
houden. Voor de beveiliging van de koopvaarders werden << vredeschepen >> uitgerust, doch ook gewapende konvooien werden door
de Engelse zeerovers aangerand.
De eigenlijke zeesteden en << smalle >> kustplaatsen beantwoordden
zeeroverij met zeeroverij : dat was voor hen het enig doeltreffend
verweer. Sluis en Duinkerke bleven hierin niet ten achter. Inmiddels
trachtte Brugge langs diplomatieke weg een vergelijk met de Engelsen te treffen, kost wat kost wilde de stad een voorlopig verdrag
sluiten waardoor de aanvoer van de onmisbare wol zou verzekerd
worden.
Onze Vlaamse kapers verschijnen in de documenten van de
jaren 1402 en volgende onder de naam corvers, coorvers : een benaming die blijkt lokaal Vlaams te zijn en beperkt tot die bepaalde
episode van de beginjaren der 15e eeuw. •
In juli 1402 waren afgevaardigden van Engeland en Frankrijk
in onderhandeling te Kales. Joris Guydouche, pensionaris van het
Brugse Vrije, reist op 14 juli naar Kales om er de zaak te bepleiten
van de corvers van Heist die niet waren teruggekeerd ; hij
vraagt schadeloosstelling voor << tgrief ende scaden die d'Inghelsche
ghedaen hadden den corvers van Heys, arme vrylaten die in
Ingheland in grote aermoede ghevaen laghen... >>. Bij het gevecht
op zee waren enkele Heistenaars in de slag gebleven, van de dertien
opgebrachte gevangenen waren sommige gekwetst, hun schepen
waren behouden.
De eerste onderhandeling bleef vruchteloos, doch tien dagen later
(24 juli) trok de pensionaris van het Vrije, ditmaal vergezeld door
gedeputeerden van de stad Brugge, opnieuw naar Kales om er
met de raadsheer van de Engelse koning de zaak te bespreken
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« omme die [corvers van Heist] uter vanghenesse ghetelivereert
thebbene, daertoe ghebetert haere smerte ende quetsueren ende
versoent de dode... >>. De Vlaamse afgevaardigden steunden er op
dat Vlaanderen geen vijand van de koning van Engeland was.
Te Kales hadden onze gedeputeerden te doen met een groep
Engelsen bestaande uit « Koc ende Orbeyt, meesters vander Inghelscher baerge >> en een aantal van hun « medeghesellen ». De Engelsen brachten heel wat redenen in tegen de corvers van Heist en
besloten de zaak te bespreken « metten ammirael van der zee binnen
Caleys ende den zinen ». Na deze bespreking kwamen zij aan de
Brugse delegatie mededelen dat « al wast dat de vorseide corvers
van Heys zelve vele mesdaen hadden », zij zelf (« de heeren van
Ingland ») altijd de vriendschap van het land van Vlaanderen
wilden behouden; derhalve stemden zij er in toe terstond bezegelde
brieven te zenden aan de Raad van Engeland om de slaking van
de gevangenen te bekomen. De grote man in deze zaak was de
« heere vander baerge >>, met name Richard of Grey, admiraal voor
het Noorden en het Oosten van de Engelse koning. De brieven
verzochten de Raad « dat hi [de admiraal] de vorseide corvers van
Heys met haerlieder scepen ende goeds telivereerde ende ontsloughe
zonder eenich delay, of to zelve came voor den coninc van Ingland
verandwoorden >> O.
De corvers van de Vlaamse havensteden schijnen hun kaapvaart,
naar Engels model, op een niets ontziende wijze te hebben doorgevoerd. Op 4 november 1403 reist een Brugse delegatie naar Biervliet en Hughevliet om er tegen de eigen Vlaamse praktijk klacht
in te brengen. De stadsrekening noteert dat de Brugse heren gezonden werden « te Biervliet anden ammirael van Vlaendre ende
te Hughevliete up tstic vanden goede ghenomen bi den coorvers
van Vlaendre zekeren cooplieden van Almaingen, van Holland,
van Zeeland ende ooc poorters van Brucghe, up den stroom van
Vlaendre » (2).
Brugge onderhandelde tegelijkertijd met de andere zeesteden en
verkreeg van de stad Sluis dat men er « om de voordernesse van
der traitiete van de coopmanschap tusschen Vlaenderen en Brabant »
geen « corvers >> gewapend meer ter zee zou laten uitvaren. Sluis
hield zijn woord en zond zelfs op 19 februari een gedeputeerde
uit tot in de Wielingen, met last te onderzoeken of er geen schepen
van Sluis uitlagen om de Engelsen schade te doen en, zo ja, deze
corvers dan weer « in te doen komen » O.
(1) W. Prevenier, Handelingen van de Leden en van de Staten
van Vlaanderen (1384-1405), Brussel, 1959 (uitg. Kon. Commissie
van Geschiedenis), 236-237. - Kales behoorde 1347-1558 aan de
Koning van Engeland.
(2) Gilliodts-van Severen, Cartulaire Estaple I 430.
(3) J. H. Van Dale, De Engelsen voor Sluis ten jare 1405, in
Bijdragen Zeeuwsch-Vlaanderen VI, 1863, 184-185.
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Ook met de westelijke kustplaatsen werd onderhandeld. In dezelfde maand november 1403 gaan schepenen van Brugge de
bevrijding van personen en goederen aanvragen te Nieuwpoort,
Oostende, Heist, Blankenberge... mids dat zy [de gevangenen]
gheene viande waren >>. Uit de teksten blijkt dat kapers van de
genoemde havens, steeds onder de naam van « coorvers van Vlaendre », schade hadden toegebracht aan koopvaarders van Brugge,
Holland, Zeeland, Spanje en Oostland.
In het voorjaar van 1404 valt de aanval van de Engelsen op de
Vlaamse kust met landing en plundering te Klemskerke, Westkapelle, Heist en op het eiland Wulpen. Door deze openlijke
krijgstoestand schijnen de carvers nu politie- en konvooischepen
geworden te zijn. In augustus 1404 vragen Duitse kooplieden inderdaad aan de Vier Leden om door de « carvers » gekonvooieerd te
worden tot op de Elbe (4).
Verdam (MNW 3, 1962) kent corver met de bet. haringvaarder,
korverschip, haringjager en vermeldt terloops dat het woord schijnt
voor te komen in de zin van « kaperschip ». Uit bovenstaande
teksten blijkt dat corver in de Vlaamse zeesteden gedurende enkele
jaren de benaming is geweest van een bepaalde soort kaperschepen :
schepen die nl. door hun eigen stad of havenplaats voor de kaapvaart op de Engelsen gecommitteerd waren en die, in bepaalde
gevallen, ook als konvooischepen optraden.
Bij de studie van de semantiek van het woord carver, moge de
aandacht gevestigd worden op fr. corbe dat in 1520 voorkomt als
une sorte de bateau de Hollande et de Flandre >>, en daaruit
corbette, oude benaming op de normandische kust voor zekere
« petits ecumeurs ostendois >> (5).
De excorbita van Meyerus (ad annum 1404 ; ed. 1561, f. 2191
vertaalt blijkbaar het diets corver : die van Duinkerke, zo schrij ft
de annalist, brachten een grote « pirate » op met hun speciale
barcas et excorbitas >> noemen.
schepen die zij
Onze carvers van Vlaendre >> mogen niet verward worden met
de « likedeelers >> die ongeveer gelijktijdig in de oorkonden voorkomen. De « lijcdeelres up te zee » waren echte zeeschuimers, die
buiten elk politiek verband werkten ; de naam van deze professionele zeerovers verschijnt veelal in gezelschap van « rovers >> :
« up de rovers ende upte lijcdeelres up de zee (1398) ; ...jeghen
de rovers ende lijcdeelers (1399) ». De gevreesde likedeelers waren
eigenlijk friese en oostfriese zeerovers die de Noord- en Oostzee
(4) Prevenier a.w. 289 ; 332.
(5) Bloch-von Wartburg s.v. corvette. - Kluge-Mitzka (ed. 1960)
395, s.v. Korvette, aanvaardt dat fr. corvette voor het eerst verschijnt in de 15e eeuw in het gebied dat aan Vlaanderen grenst ;
hi' beschouwt fr. corvette als afgeleid uit mnl. korf « een soort
schip » en wijst op de mnl. zegswijze « te corve varen » = op
haring uitvaren. Deze uitdrukking « te corve varen » vonden wig
echter aTleen bij Kluge zelf.
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onveilig maakten en vooral de koopvaart van de Hansesteden
bestookten.
De kaapvaart van de Engelsen en de Vlamingen in de Vlaamse
Stroom en in de Noordzee moet voor de Friese zeerovers een
gunstige gelegenheid geweest zijn om door te drin ken tot in de
Scheldemonding en tot in de Vlaamse havens. Hun typische naam
duikt juist in deze jaren 1398-1402 in onze Vlaamse kronieken en
oorkonden op. De Friese zeeschuimers noemden zich zelf eufemistisch << likedeelres >>, om te zeggen dat zij de behaalde buit
gelijkelijk verdeelden. De griezelige (volksetymologische ?) vervorming << lijckdeelers » (= mensenkelers) schijnt tamelijk vroeg in
ons kustgebied te zijn ontstaan.
Hoe dan ook, de likedeelers waren gevreesd en werden bestreden
zowel door de Engelse kapers als door de << corvers van Vlaendre »,
die hun vaarten in de legaliteit van een oorlogstoestand uitoefenden.
Kwamen onze corvers in Engelse ogen wel eens als zeerovers voor
— zoals de Engelse kapers in Vlaamse ogen ! — in de Vlaamse
documenten verschijnen de corvers nooit als professionele zeerovers
doch als legale kapers, die echter bij de of fensieve bescherming van
de koopvaart nu en dan de grenzen van een ongeschreven oorlogsrecht zijn te buiten gegaan.
A. VIAENE
ZANTEKOORN UIT HET WESTLAND

Door zijn eigen goed lopen. — << Ge moogt door uw eigen goed

niet lopen >> wil zeggen : ge moogt, ten gevolge van een al te grote
milddadigheid, in uw eigen vel niet snijden. Poperinge.
Tegare wijn of water drinken. — << We gaan nog tegare wijn of
water drinken >> wordt gezegd wanneer men met iemand akkoord
gaat ; of ook wanneer men, zonder voorafgaande afspraak, met
twee op hetzelfde ogenblik dezelfde woorden uitspreekt. Poperinge.
Spanbroek. — De spanbroek aanhebben, aandoen, aantrekken,
betekent : (uit nood) zuinig en spaarzaam leven. By. << men
(= w'hebben) jaren den spanbroek anhad (aangehad) ». Ofwel :
<< als 't nog verslecht, me gaan moeten nuzen (= onzen) spanbroek aandoen, aantrekken ». Poperinge. — De Bo vermeldt
span(ne)broek : een broek die overal spant, fr. pantalon collant.
V erlegen zijn met de ends. — Met iets geen weg weten, iets
niet meester zijn. Vgl. met de uitdrukking : den end is er aan
verloren (wanneer men voor een moeilijke zaak of mens staat,
waar men geen weg mee weet). Westhoek.
Zak naar zaad. — In de uitdrukking : zak naar zaad krijgen :
<< Ge krijgt zak naar zaad >> betekent : ge wordt beloond volgens
uw moeite. Zaait ge een grote zak, ge krijgt een grote opbrengst ;
zaait ge weinig, de oogst is klein. Mondsgemeen in de Westhoek
(Veurne-Ambacht, Poperinge).
L. D. V.
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WESTNLAANDEREN IN DE SPELLINGSOORLOG
VAN 1841
Op zaterdag 23 oktober 1841 had in het Gentse Universiteitsgebouw het « Taelcongres » plaats dat moest beslissen over de acht
Tael- en Spellingsregels » die door de regeringscommissie op
18 augustus 1839 voorgesteld waren ( 1). In de dagen die aan dit
taalcongres voorafgingen had Jan Frans Willems een zeer drukke
briefwisseling gevoerd om de sympathisanten van de nieuwe spelling
zo talrijk mogelijk te Gent bijeen te krijgen. Onder de 42 taalgeleerden die op 23 oktober de commisiespelling goedkeurden,
waren slechts zeven Westvlamingen aanwezig. Het waren J. A.
De Jonghe, Dr. in Wijsbegeerte en Letteren, leraar aan het Atheneum te Brugge ('), de notaris Charles Robaeys uit Diksmuide,
lid van de « Maetschappij ter bevordering der Nederduytsche Tael
en Letterkunde », die enkele dagen voordien aan Willems had laten
weten dat hij gunstig gesteld was tegenover de nieuwe spelling ( 3) ;
verder Thomas Van Loo, lid van de geneeskundige commissie te
Brugge. Deze had op 9 oktober aan Willems geschreven dat hij
zou tegen stemmen ( 4). Vervolgens Frans Jozef Blieck uit Wervik,
Edward Jozef D'Haene uit Menen ( 5), Napoleon Mussely-Boudewyn
uit Kortrijk ( 6) en Pieter Lansens, kostschoolhouder te Koekelare.
Pieter Behaegel was afwezig, en De Foere had op 21 oktober
laten weten dat hij, en met hem de « Maetschappij van Vlaemsche
Tael te Brugge >>, de commissiespelling verwierp, dat de bijeenkomst
van 23 oktober niets zou bijdragen tot de eenheid van spelling
en dat Been enkel lid van de Brugse Maetschappij >> het woord
(1) Zie onze vorige bijdrage in Biekorf 1960, 79-83.
(2) De Jonghe Jan Antoon : Lokeren 6 oktober 1797 - Brugge
2 sept. 1861. Studeerde te Leuven. Leraar te Diest, te Brugge
(1828-1851), te Luik, schoolbestuurder te Lier, terug te Brugge in
1858. Dichter, Taal- en Letterkundige.
(3) Jan Bols, Brieven van en aan J. F. Willems, Siffer, Gent 1908,
blz. 448, brief 483. Robaeys was medewerker aan « Nederduytsche
Letteroefe,ningen », 1834, Gent. Hij stood in briefwisseling met
Blommaert en met Prudens Van Duyse.
(4) Jan Bols, a.w. blz. 450, brief 486. Van Loo komt voor in het
« Nederduytsch Letterkundig Jaerboekje » voor 1852 blz. 146-152.
Was ook medewerker aan « Nederduytsche Letteroefeningen 1834,
Gent en voerde briefwisseling met Blommaert.
(5) Zie : Jan Bols, a.w., blz. 454, brief 494. - Edward Jozef
D'Haene werd geboren te Kortrijk in 1808 en was in 1833 tot 1840
leraar van de vijfde latijnse en de Poesis te Kortrijk, waar hij
ijverde voor de nieuwe spelling. Daar publiceerde hij in 1839, samen
met Mussely en Renier, een bijdrage over de spellingskwestie onder
de « lets voor alien ». D'Haene werd in 1840 onderpastoor
te Menen, later bestuurder van 0.-L.-Vrouw ter Engelen te Kortrijk
en in maart 1859 pastoor te Bredene, waar hij stierf op 28 oktober 1882.
(6) Over Mussely : Biogr. Nationale, XV, 380-382 ; F. Rens in
« Nederduytsch Letterkundig Jaerboekje voor 1859 » blz. 162-163 ;
T. Sevens, Vlaamsche Dichters en Prozaschrijvers van Kortrijk,
1885, blz. 77-78. Mussely schreef samen met D'Haene en Renter
« lets voor allen » 1839.
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wenste te voeren ( 7). Dit was trouwens te voorzien. Carton en
Vandeputte hadden in oktober aan Willems laten weten dat hij
zou protesteren (8).
De acht spellingsregels werden, mits wijziging van het derde
artikel, aangenomen. De volgende dag, zondag 24 oktober, had
in het stedelijk Casino te Gent het « Vlaemsch Feest >> plaats.
West-Vlaanderen was, met zijn elf aanwezigen, nogal schamel vertegenwoordigd in de groep van bijna tweehonderd feestvierenden.
Het waren de zeven reeds genoemden die daags voordien de
commissiespelling hadden gestemd, maar D'Haene was 's zondags
afwezig.
Bij deze zes hadden zich vijf historici gevoegd, op Pieter Jan
Renier na, alle leden van de op 1 sept. 1838 gestichte « Societe
d'Emulation pour l'histoire et les antiquites de la Flandre occidentale >>, nl. Delepierre, conservator van het provinciaal archief
te Brugge, De Mersseman, Carton en Vandeputte, de drie laatsten
eveneens uit Brugge.
In verband met historische publicaties waren Carton en Vandeputte reeds vanaf het begin van 1839 met Willems in briefwisseling
getreden ( 9). Deze beide Brugse priesters waren de bezielende kern
van het Brugs genootschap voor geschiedenis, maar Vandeputte
heeft zich, ook later, het bedrijvigst met taalkunde ingelaten.
Geboren te Rumbeke op 18 maart 1807 was Ferdinand Vandeputte,
na een beroerde jeugd in de dagen van de Septemberrevolutie, voor
zijn priesterwijding een tijdlang te Diksmuide leraar geweest in de
school van de Neer Morel. Daar is het dat zijn zin voor de geschiedenis ontlook. Zijn eerste historische publicatie in de Annales de
la Societe d'Emulation was gewijd aan « L'histoire de la ville de
Dixmude et de ses Chatelains >> (1841).
Naar aanleiding van de gebeurtenissen op 25 en 27 aug. 1830
liet Vandeputte zich inlijven in de « garde-civique » van Ingelmunster waar hij het bracht tot lieutenant-adjudant-major (zie
afbeelding). Op 20 sept. 1831 werd hij in dit korps ontslagen en,
(7) Zie « Taelcongres en Vlaemsch Feest » door F. A. Snellaert,
Gent 1842, blz. 72-73.
(8) Zie : Jan Bols, a.w. blz. 451, brief 478, in dato 10 okt. 1841.
(9) Zie bundel « Vlaemsche Beweging » in het archief van Biekorf.
Vooral volgende brieven :
a) Willems aan Van de Putte, in dato 16 febr. 1839. Gent, betreffende een onuitgegeven handschrift van het Stabat Mater.
b) Van de Putte aan Willems, in dato Brugge 18 febr. 1839 over
het Stabat Mater in een handschrift uit het Seminarie te Brugge
en met de aankondiging dat Willems in de vergadering van 15 febr.
1839, als « membre effectif » van de « Maetschappij van historie
van Westvlaenderen » was opgenomen. In deze brief ook de aankondiging dat de « Cronica Monasterii de Dunis » alsook het eerste
nummer van de « Annales de la societe d'histoire » weldra zouden
verschijnen.
c) Van de Putte aan Willems, in dato Brugge 30 juni 1839 met de
mededeling van de ontdekking van een 14e eeuws handschrift in
de bibliotheek van het Brugs Seminarie.

Ferdinand Vandeputte
in zijn 23e jaar
als luitenant-adjudant majoor van de burgerwacht van Ingelmunster in 1830. - Tekening van P. L. (Paul Lauters ?), gedateerd
1830. - Vandeputte, medestichter van de Societe d'Emulation,
overleed in 1882 als pastoor-deken van Kortrijk.
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voorzien van een getuigschrift van zijn korpsoverste, ging hij op
1 okt. van dit jaar binnen in het Seminarie te Gent. In 1833 werden
alle Westvlaamse seminaristen van Gent naar Brugge overgebracht
omdat het bisdom Brugge in West-Vlaanderen heropgericht werd.
Reeds in 1834, nog voor zijn priesterwijding, zien we Vandeputte
als surveillant in het bisschoppelijk college, dat Mgr. Boussen te
Brugge naast het Groot Seminarie had opgericht. Priester gewijd
op 15 sept. 1835, werd hij in 1836 leraar in de mathesis en koophandel en in 1839 regent der studien. Het is in deze laatste functie
dat Vandeputte lid werd van het genootschap voor Geschiedenis ;
uit deze tijd dateert ook zijn correspondentie met Willems.
Vandeputte, die zijn leven lang naar het nieuwe en naar het
werk werd geireven, sloot zich in 1841 aan bij de progressistische
zijde die de commissiespelling voorstond.
Op 10 okt. 1841 had Carton aan Willems geschreven dat Delepierre, De Mersseman en Lansens moesten uitgenodigd warden
op het Taelcongres. Hijzelf zou niet kunnen aanwezig zijn. Ook wist
hij te verklappen dat Behaegel en De Foere zouden protesteren (10),
waarop Willems onverwijld in de volgende brief bij Vandeputte
aandrong Carton te bewilligen voor het « Vlaemsch Feest » ( ' 1 ) .
Weleerwaerde Heer, geachte Vriend,
Ik kom U nogmaels herinneren aan de belofte mij hier te Gent
gedaen dat Gij ons de eer zult aendoen het Vlaemsche Feest in de
Universiteitszael op zondag 24 dezer ten 2 ure namiddag en het feestbanket van 's avonds ten 6 ure op den Casino, bij te woonen.
Wij maeken daer staet op. De heeren De Ram, David, Pieters,
kanonink De Smet, De Gerlache, De Stassaert, De Reiffenberg enz.
hebben beloofd te zullen komen. Het zal een tafel van omtrent 200
persoonen zijn, de zael met arbusten versierd enz. Tragt toch dat de
heer Carton medekomt. We stellen grooten prijs op zijn en uwe overkomst. Gij zult in de dagbladen gezien hebben dat geheel de provincic
Antwerpen ons taelstelsel aenneemt.
Hartelijk gegroet
T. T.
J. F. Willems.
Gent 15 8ber 1841.
Vandeputte schreef op 18 okt. aan Willems dat Carton zeker
zou komen. Hij wist ook nog te signaleren dat « de tael-protestanten
van onze stall, na een scheyding van twee jaren, vrijdag eene
zitting gehouden hebben ten huize van hunnen Voorzitter. Parturient montes » (12).
Wat voor twee dagen. Zij bezwangeren een geheele toekomst >>
schreef Snellaert als slot van zijn verslag van het « taelfeest ».

(10) Zie : Jan Bols, a.w. blz. 451, brief 487 in dato Brugge
10 okt. 1841. Delepierre schreef op 15 okt. 184,1 dat hij naar Gent
zou
gaan, zie Jan Bols, a.w. blz. 491 in dato Bruges 15 okt. 1841.
(11)
Zie : bundel « Vlaemsche Beweging » Archief Biekorf.
(12) Brief in Archief Rijksuniversiteit Gent : R.U.B. G 15770/48,
Nr. 3.
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Inderdaad, de oorlog was nog niet ten einde. Men mocht gerust
veronderstellen dat de reactie niet zou uitblijven vanwege behoudsgezinde Desrochisten, die vooral in West-Vlaanderen stug op hun
standpunt bleven. De houding van De Foere en Behaegel was
duidelijk. Doch nu zal de geestelijke overheid, in de persoon van
Mgr. Boussen die sedert 1834 bisschop geworden was van het
heropgerichte Bisdom Brugge, meer en meer de oude spelling in
het onderwijs urgeren. Reeds had Mgr. Boussen op 13 maart 1839
aan de clerus verboden de verzoekschriften te ondertekenen betreffende de 24 Artikelen ( 13). Enkele maanden later, nl. op 20 jan.
1840 hadden Blommaert en Snellaert uit Gent volgende brief
geschreven aan de Brugse bisschop met het oog op de petitionnementsbeweging waarvan zij de leiders waren (1A).
Hoog. Ed. Zeer Eerw. Heer,
Wij hebben de eer U Hoogwaerdigheid toetezenden een exemplair
der petitie betrekkelijk het herstel der rechten onzer tael, welke wij
voornemens zijn in de steden en voorname dorpen onzes lands te
verzenden.
Wij voeden de hoop dat U hoogwaerdigheid dit onze poging zal
gewaerdigen goed te keuren en deze betrachting zoo wel tot de zedelijke
als stoffelijke welzijn des landzaeks strekkende, zal gelieven te ondersteun en.
Aenvaerd etc...
Namens het Comite ter verspreiding der petitie,
Ph. Blommaert,
F. A. Snellaert.

We kennen het antwoord niet van Mgr. Boussen, maar zijn
houding zal wel niet anders geweest zijn dan deze van de meeste
behoudsgezinde gezagdragers, die de pogingen van de jongere
taalgeleerden wantrouwden ; waardoor ten slotte de petitionnementsbeweging op een mislukking is uitgelopen.
Na het << Taelcongres » hadden de verdedigers van de enkelvokaalspelling het vanwege de geestelijke overheid te verduren. Op
15 nov. 1842 liet Mgr. Boussen aan Domien Cracco, leraar in het
Klein Seminarie te Roeselare, weten dat hij geen verandering
wenste inzake spellingsonderricht in de bisschoppelijke colleges (11
De bisschop liet in diezelfde brief echter zijn vrees blijken dat
<< met de tijd het de enkele vocaelspelling zal zijn die het zal doordraegen », maar hij wenste eerst te spreken met de oversten der
bisschoppelijke colleges en met de provinciale inspecteur van
onderwijs de beer de Croeser de Berghes die later, blijkbaar onder
(13) Zie : Collectio Epistolarum Pastoralium, 1839, Nr. LXV,
blz. 30.
(14) Bisschoppelijk Archief Brugge, Farde : Briewisseling Mgr.
Boussen.
(15) Nederlandse brief van Boussen aan Cracco, in dato 15 nov.
1842, brief in bezit van de heer Dominiek Cracco te Roeselare.
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invloed van de Brugse bisschop, tot het Desrochisme bekeerd
werd (16).
De Roeselaarse superior Bernard Nachtergaele had op 11 nov.
aan Cracco laten weten dat hij wel vrij was inzake spelling maar
dat hij meer beheerst moest zijn in deze zaken, liever dan tweedracht te brengen in het lerarenkorps (17).
Maar ofschoon de spellingskwestie in theorie een vrije kwestie
was, bleef de vervolging woeden tegen de enkel-vokaalspelling.
Vicaris-generaal Simons ging zelfs zover dat hij in maart 1843 het
imprimatur weigerde aan de Roeselaarse professor Oswald De
Keukelaere, die een devotieboekje in de nieuwe spelling had ingediend. In een brief aan superior Nachtergaele vaart hij heftig uit
tegen deze. spelling : << dat uyt en inmoffelen der letters maekt onze
tael zeer dikwyls duyster, moeylyk om leeren en is strydende met
het gebruyk van alle taelen der gansche wereld... Het is een nieuwe
uytvindsel in onze dagen geboren uyt de herzenpan van eenen
medemaet der S... tot nut van 't algemeen, dat nu gevolgd word
door alle aenhangers van het hollandsch monopolium... Het is
my niet mogelyk deze ongerymde spelling met mynen naem te
onderteekenen... maer gemerkt ik alleen boeken keure om plaisir
te doen, ik ben ook vry en om niet gehouden te worden als deelgenoot van deze barbaersche nieuwigheyd zo weger ik mynen tyd
te verslyten en mynen naem te stellen op werken in deze spelling
geschreven » (18).
Superior Nachtergaele verhaastte zich om Simons van antwoord
te dienen ( 19 ) : Professor De Keukelaere was niet principieel tegen
de spelling Desroches, maar er waren toch wel enkele leraars die
<< de spelling volgden van Mr. Gevaert in zijn overstelling van
Rodriguez. Ook vreezen wij dat wij eens tot overeenkomst (indien
er mogelijk is) onze zoogenaemde dobbele Vocael-spelling zullen
moeten slagtofferen, indien Zijne Hoogwd. onzen bisschop, bijgevolge de vergadering der collegie-principaelen, niet nog meer
sacrificien vraagt ».
Het jaar 1844 zou, zoals we in een volgende bijdrage zullen
aantonen, beslissend zijn voor de spelling in de bisschoppelijke

(16) Zie : Bundel Vlaemsche Beweging, Archief Biekorf, brief
van Willems aan Vandeputte in dato Gent 22 dec. 1843, vooral
de laatste alinea : « Jawel, de goede spelling gaet vooruit, ook in
Westvlaenderen. Het schijnt echter dat de heer de Croeser de
Berghes, die eerst voor de verspreiding derzelve werkzaem was,
thans ons de rug toekeert en dat op aendrang van de hooge geestelykheid te Brugge, welke op het zien van De, ei, enz. van schrik
wordt bevangen als waren zy door geuzen spooken vervolgd. Het
zal eens beteren. »
(17) Franse brief van Nachtergaele aan Cracco in dato 14 nov. 1842,
in bezit van dhr. Dominiek Cracco te Roeselare.
(18) Brief van Simons aan Nachtergaele in dato 6 maart 1843, in
bezit van dhr. Dominiek Cracco te Roeselare.
(19) Brief van Nachtergaele aan Simons in dato 7 april 1843,
Bisschoppelijk archief, Brugge.
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colleges. Dan immers zou Mgr. Boussen openlijk de spelling
Desroches opleggen.
Maar vooraleer het zover was, werd Vandeputte in aug. 1843,
nauwelijks 36 jaar oud, pastoor benoemd te Boezinge. We kennen
de reden niet van deze benoeming, maar zoveel is toch zeker dat
Vandeputte als regent van het bisschoppelijk college te Brugge, dat
in het Seminarie gevestigd was, op de plaatsafroeping van Pasen
1843 met zijn leerlingen een stuk van Willems had opgevoerd
nt. « Dialogue entre un Flamand de pur sang et un flamand
batarcl >> ( 20), en dat dit stuk op de prijsuitdeling in augustus 1843
in het college te Tielt op de planken kwam.
JozEF GELDHOF
NIEUWSBLADEN TE ROESELARE.

1847-1857

In Biekorf hiervoor blz. 249 overlas is de lijst opgesteld. in 1855
door de Gouverneur van West-Vlaanderen, vernoemende al de
bladen en tijdschriften gedrukt in West-Vlaanderen.
Voor Roeselare wordt daarin alleen melding gemaakt van « Annales medicates de la Flandre Occidentale (dokters Van Oye en
Ossieur) ».
Dit tijdschrift was eigenlijk de voortzetting van « Annales de la
Societe medicate d'emulation de la Flandre Occidentale etablie a
Routers >>, verschenen in de jaren 1847 tot 1850.
Benevens Rene Van Oye van Torhout en Joseph Ossieur van
Roeselare, was ook Dr. Hubert Boens van Charleroi medewerker
en medeuitgever van de Annales medicates, die verschenen eerst
maandelijks en later tweemaandelijks, en gedrukt werden eerst bij
Vanhee, naderhand bij Stock-Werbrouck, te Roeselare.
Verwonderlijk is, dat de toenmalige Gouverneur van West-Vlaanderen in 1855 geen kennis schijnt te hebben gehad van twee weekbladen die anno 1855 wel degelijk verschenen en gedrukt werden
te Roeselare, namelijk De Landbouwer, gesticht in 1848, en het
Rousselaers Nieuws- en Advertentieblad, gesticht in 1851.
Van deze beide bladen bezit ik een exemplaar van 't jaar 1857,
waaruit blijkt dat zij sedert hun stichting regelmatig verschenen.
De Landbouwer van dinsdag 19 mei 1857, draagt de melding :
Negenste jaer nr 453, en het Rousselaers Nieuws- en Advertentieblad van 7 februari 1857 draagt de melding : Zevenste jaer nr 6.
Het eerste werd gedrukt bij De Brauwer-Stock en kostte voor
Roeselare 3,50 F en voor de buiten 4,50 F per jaar.
Het tweede was gedrukt bij David Vanhee en kostte 3 F voor
de stad en 3,50 F voor de buiten, vrachtvrij toegezonden.
J. D. D.

Rumbeke

(20) Brief van Lud. Ampe, principaal van het college te Tielt
aan Vandeputte, in dato 4 Aott 1843. Bisschoppelijk archief, Farde
St.-Lodewijkscollege, Brugge.
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VOLK UIT HET NOORDEN
DE VEEDRIJVERS

Tegenwoordig zijn er nog veedrij vers. Hun rol bestaat
erin op de veemarkten de dieren van de vervoerauto's te
halen, ze naar de eigen standpaats van de veekoopman op
de markt te leiden, en ze na de verkoop weg te leiden naar
het weegtoestel en het slachthuis ofwel opnieuw naar een
vervoerauto. Typische kleur is er niet meer bij : deze veedrijvers behoren tot het personeel dat men uitsluitend op
en rond de veemarkten te zien krijgt.
Voor de oorlog 1914-1918 was het anders. Veedrijvers vervulden in het plattelandsleven een vaste rol ; zij bezaten een
grondige kennis van de gedraging der dieren, wat onmisbaar
was als men weet dat de lange afstand naar de stad uitsluitend te voet moest afgelegd worden. In de polderstreek waar
de vette weiden lagen waren zij gewoonlijk terzelfdertijd ook
bilkwachter.
Een der typische bilkwachters uit het Brugse Noorden was
Louis Huys, die enkele jaren geleden gestorven is. In de wijde
vlakte tussen Dudzele en Ramskapelle hield hij de herberg
« 't Barrelen Huis ». (De uitspraak is « Barr'len Huis », en
op nauwkeurig getekende kaarten wordt thans nog de naam
« Bardelenhuisbeek >> aangegeven).
Louis genoot het vertrouwen der boeren. Hij verzorgde
de weiden en bij hem thuis hingen de « bilksleutels ». De
weiden waren allemaal afgesloten met een « schof >>, dat
bestond uit drie dikke dwarsbalken die in twee zijstaken
schoven. Dwars door een dezer zijstaken werden de planken
in een geboord gat vastgehouden bij middel van een bout,
waarop de moer aangedraaid werd met een krukvormige
stang : de sleutel. De vorm van de moer en dus van de
sleutelkop verschilden van weide tot weide : men had driehoekige, vierhoekige en zeshoekige moeren. Destijds lette men
er goed op dat het « schof >> steeds gesloten was, als waarborg tegen veediefstallen.
Er moet aan toegevoegd worden dat tegenwoordig nog
tal van « schoven >> te vinden zijn. Het zijn typische stukken
die thans vrij vlug door moderner en doelmatiger weideafsluiting vervangen worden. Maar bilksleutels zijn tegenwoordig moeilijk te vinden.
Louis kende niet alleen de boeren, hij kende in de hem
toegewezen weiden nagenoeg elk dier. Wanneer er iets tegen
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ging, ongeval, diefstal of bliksem, ging hij de betrokken
eigenaar waarschuwen.
De grote periode van het jaar begon met Sinte-Pietersdag,
wanneer de dieren in groten getale naar de markt van Brugge
moesten gedreven worden. Omstreeks deze tijd van het jaar
zag men de Boer in de vette weide uren staan klappen met
de veekoopman. Zij waren veelal met paard en « fliget >>
naar de weide gekomen, en de veekoopman had het paard
vastgemaakt aan het « schof >>. Het « fliget >> (met de nadruk
op de laatste lettergreep), was een kleine sjees met slechts
een bank. De kap hood onvoldoende beschutting tegen de
regen, en was ten andere meestal neergelaten. Het was de
prive-wagen van de veekoopman en meteen het teken van
zijn welstand. Op te merken is dat er in verhouding niet
zoveel veekooplieden waren als thans. Zij bekleedden een vrij
behoorlijke sociale rang, en in hun eigen ogen stonden zij
wel een trapje hoger dan de gewone Boer.
's Avonds voor de marktdag, die te Brugge de maandag
was, kwamen de boeren naar « 't Barrelen Huis >> om Louis
de opdracht te geven ; zij maakten er gewoonlijk een avondje
van, zodat zij bij hun thuiskomst van de ene broek in de
andere konden stappen. In de vroege morgen wist de veedrijver nauwkeurig hoeveel en welke dieren juist er uit
iedere weide moesten gehaald warden, en samen met zijn
zonen of andere jonge snaken verzamelde hij gaandeweg
een ganse kudde. Langs de steenweg naar Brugge kreeg men
vaak gezelschap van de stoomtram Brugge-Sluis, die traag
en met veel begrip de kudde voorbijkroop. Langs de Warandebrug of IJzeren Brug kwam men de stad binnen. Een andere
kudde kwam omstreeks hetzelfde uur uit de richting van de
Dampoort met dieren uit Sint-Kruis en Damme. Grote moeiiijkheden waren er niet. De Bruggeling was enigszins vertrouwd met dit beeld. In een tijd waarin praktisch geen
verkeersregelen bestonden had de bende koeien onbetwiste
voorrang, ongeacht de vele sporen die haar doortocht achterliet.
Hoe dikwijls hebben de verscheidene veedrijvers uit vele
gewesten deze weg naar de markt afgelegd ! Op de markt
zag men veel boeren op hun halve-zondagse, terwijl de kooplieden de blauwe kiel en de zij den pet droegen. De veedrijvers
en andere marktlieden zorgden er dikwijls voor dat op de
inspanning der ochtenduren een lichte ontspanning volgde.
Toch gebeurde het ook dat ze nog dezelfde dag thuiskwamen.
Het bloeitijdperk van de veedrijversbezigheid werd definitief
afgesloten met de eerste wereldoorlog.
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HOOI EN MUIZEN

De oorlog 1914-1918 deed de veestapel erg verminderen.
De boeren konden zich de weelde niet meer veroorloven hun
vette weiden te beleggen, en zo gebeurde het ook dat ze het
Bras gewoon lieten doorgroeien om het te hooien. Hooi moest
men overigens in grote hoeveelheid leveren aan het Duitse
leger. Daar het hierbij niet op de hoedanigheid maar wel
op de hoeveelheid aankwam, werd er veel minderwaardig
hooi naar de stapelplaatsen gevoerd. Te Heist werden hooibergen aangelegd, waar rijp en groen dooreen werd getast
zodat er spoedig verhitting intrad. Een andere hooiberg werd
met geleverd hooi opgestapeld bij Dudzele-Statie. Wanneer
verhitting bij het hooi omslaat tot brand is er geen blussen
meer aan ; de volledige hoeveelheid mag dan als verloren
worden beschouwd. Zo weet men te vertellen dat een stapel
van geleverd hooi te Sint-Kruis een ganse week heeft gebrand ondanks gedurige blussingswerken.
Na de oorlog duurde het nog geruime tijd eer de vette
weiden opnieuw hun ware gedaante kregen. Een grote slag
was de veldmuizenplaag van 1919. Ganse weiden en stukken
akkergrond waren doorzaaid met muizennesten. De wortels
werden afgeknaagd en de grond lag kaal in voile zomer.
Volgens een eigenaardige volksversie werd de oorzaak
van de ramp toegeschreven aan een Boer die zijn weide gehook! had, maar gedurende de ganse winter 1918-1919 de
hoopjes hooi had laten liggen. In deze hoopjes rottend hooi
zouden de veldmuizen dan hun snelle voortplanting hebben
bewerkt.
Bij het ploegen der akkers werden ontelbare nesten doorgesneden en de muizen liepen in zwermen over het land.
Boeren vertellen dat onder het ploegen hun schoenen rood
waren van muizenbloed.
De winter van 1919 . 1920 was zeer streng. Waarschijnlijk
is er onder de muizen een epidemie uitgebroken. In 1920
waren ze immers allemaal verdwenen.
L. DENDOOVEN

COBONUS EN PECAVIA

Vraagwinkel 1959, blz. 32
Dit stuk werd nog in de jaren 1860-70 te Staden opgevoerd.
Het zou geschreven zijn door David de Simpel (Oostnieuwkerke
1777 - Staden 1851).
Bron : A. Vangheluwe, Staden door de eeuwen been (Menen,
1945), p. 102.
D. C.
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MENGELMAREN
UITGAVEN VAN EEN STUDENT TE LEUVEN

ten tijde van Maria-Theresia
Ignaas Ludovicus van Coquelaere, zoon van de griffier van
Ardooie, studeerde omtrent 1754-1757 aan de Universiteit te
Leuven. Hij werd er op 2 april 1757 bachelier in de godgeleerdheid,
en werd priester gewijd in 1760.
Er ontstond een drukke correspondentie tussen Leuven en Ardooie, welke nog ten dele bewaard is. In een dezer brieven vraagt
de student om geld en ten bewijze voegde hij er de rekening bij
van hetgene hij de laatste tijd uitgaf. Deze rekening, een griffierszoon waardig, volgt hierachter.
Voegen we er nog aan toe dat van Coquelaere te Tielt zijn
latijnse studien deed en Bat hij te Leuven in de pedagogie De
Lelie was.
Hij eindigde zijn kerkelijke loopbaan als pastoor van de SintSalvatorskerk te Brugge, waar hij overleed in 1816. Over hem
hopen we een andere maal iets meer te geven ; zijn figuur is er
trouwens merkwaardig genoeg voor.
Rekening van I. L. van Coquelaere

0 — 7—0
voor t staen van mijn mande inde vacantie
4—6—0
voor de voijagie naar Loven
1— 4 — 2
aen den portier
2 —10 — 0
voor keerselicht op mijn kamer
voor the, suijcker, confoor, thepot, kleijne the tassen, een
kooltonneken en koolen, sulfers, baenst, en alle ander
Bingen noodigh tot het the maecken, voor een glas
3 — 19 — 0
en waterpot
2 -- 7 -- 0
voor een matrasse, hooftkussen, chargie en stroosack
3—2—0
voor 't wasschen en t' vermaecken van mijn lynwaet
0 — 16 — 0
voor t' vermaecken van myn nacht robbe en schoen
3 -- 8 — 0
voor 't port van brieven
0 — 14 -- 0
voor 't kuysschen vande vertrecken
voor 't pareren op de licentie van den regent, en voor
19 -- 2
't spelen op het carlion voor eenen nieuwen professor 4
14 -- 0
0
voor 't recht vande congregatie
voor eenen swarten halsdoeck, een schalje, broeckgespkens, eenige beeldekens op mijn kamer, voor zayette
4 - -11 - 2
en voor een purgatie
verteert in de brugsche congregatie de welcke alle maenden in pieterman ende alle 3 maenden in wijn gehouden wort
4 13 — 0
1-- 8 — 0
voor eenen dicht op de licenie van mijnheer marquir
voor eenen cijper aende physiken, en voor koninck te
4 — 12 - 0
syn op den feestdagh vande 3 koninghen
verloren met eens te spelen met de kaert
0 — 3—0
voor de matricollatie
4—8—0
voor t' callefack
10 — 10 -- 0
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voor de bublioteque, voor 't lesen vande wetten en voor
2 -- 0 — 0
keerselicht in de school
18 — 18 — 0
voor drye trimesters
2—9—0
voor een paar nieuwe schoen
0 — 14 — 0
voor poeder en 't snijden van mijn haar
0—2—2
voor een schapulier
1-15 — 0
voor papier en pennen
voor een vaeghbustel, een mes, inct flessche, naghels, voor
't sien van eenighe experientien, voor spaens-groen
4—6—0
en brandewijn tegen de tandpijne
voor 't frequenteren de herbergen en caffe huijsen, voor
13 — 2 0
caffe aen den hospes, over besoeck in collegie
voor eenighe figuren inde phylosophie, voor een jaerelycksche misse over overleden confreers uyt de brugsche congregatie, en voor alle andere dingen dewelcke
ick niet indaghtigh ben, en alle andere kleyne baggatellen de welcke den arbeydt van te schrijven niet
9 --14 — 0
en verdienen
0—0—2
voor boeten
120 — 0 -- 0
soo dat ick in 't geheele hebbe uytgegeven ontrent
en hebbe noch over ontrent 11 guldens waervan ick teynde van de
maendt september moet betaelen 18 schellingen voor een trimester, waer
uijt gijl. kont oordeelen wat dat ick noch voor mij hebbe.
(Uit een private verzameling te Ardooie).
L. VAN ACKER
GRENSHANDEL KORTRIJK • ROUBAIX

In antwoord op de vraag in Biekorf, 1959 blz. 317-318 over
fripiers te Kortrijk, deel ik u mede dat mijn zegsman, die een sporte
ouder is dan ik, het woord fripier niet kent omdat de confectie
of dragensgerede kleding toen genaamd werd << gemaakt gekocht >>.
Die winkels in de Lange- en Korte Steenstraten te Kortrijk waren
inderdaad de bijzonderste voor die soort manskleding. Een van
die kleermakers was mijnheer Baptist die ik leefde kennen, nu meer
dan veertig jaar geleden, toen ik naar Kortrijk te vrijinge trok.
Mijnheer Baptist leefde toen al op zijn goed en hertrouwde op
leeftijd met een jong spook. Hij had een puntbaardje in de zin
van het sikje van Napoleon III, gelijk al de bejaarde Fransmans
van die tijd. Hij zei dat die baardendracht de Fransmans aantrok
en op voorhand vriendelijk stemde. De vader van mijn oom in
Roubaix, die boekhouder was bij Motte en zijn rechterbeen werd
afgeslagen aan de Sinte Elisabethskerk toen hij met kiespamfletten
stond voor baas Motte en tegen Salengro, had ook een puntbaardje
en daarbij 24 kinderen van een en dezelfde vrouwe. Hij kreeg
2 frank daags pensioen van mijnheer Motte voor zijn afgeslagen
been en liet ook al zijn zoons kleden te Kortrijk met << coupons »
van Roubaix.
Om weer te komen op die << gemaakt gekochte kleers », de
Fransmans stuikten de zondagvoormiddag toe in blauw katoenen
vest en broek en gingen in nieuw pak weer over de grens. Hun
oud plunje, <thipes » dat ze zeiden, brachten ze mee naar huis
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of lieten ze achter bij de kleermaker die dat kocht voor een appel
en een ei.
Mijnheer Baptist die een volwaardig kleermaker was en een flink
beroepsgeweten bezat — hij wrocht met thuiswerkers — zei dat ze
in Kortrijk de Fransmans wel bedienden en zodanig veel verschillende maten van kleers in huis hadden, dat ze niet moesten doen
gelijk die van 't Serpentenstraatje bij 't stadhuis te Gent waar ze
aanpasten met een dubbelopenslaande spiegel.
Was een kledingstuk wat op 't grootste of op 't wijdste naar de
maat van de kooplustige klant, zo trokken ze 't ruggepand wat
dubbel thoope en lieten hem de borstpand zien in de spiegel. Om
hem te bewijzen dat de ruggepand « gong gelijk geschilderd »
trokken zij de borstpand naar voor om hem zijn rug te laten
bewonderen.
In Kortrijk werd die verkoopmethode van 't Serpentenstraatje
niet toegepast, naar mijnheer Baptist, (die al lange bij den Heer is)
mij stellig heeft verzekerd.
In die tijd kostte zo een kostuum 40 frank tot 45 frank voor
de gemeenste vlokwolle (carde) en 35 frank voor een overjas, terwijl
de prijzen in goede serge tot 60 a 70 frank liepen.
Om te weten of ze -geld wonnen. In maatwerk vroeg de kleermaker 18 frank voor het maaksel (1910) ; voor een damesmantelpak
14 frank. Voor een mansbroek 2,50 fr. ; daarbij nog het toebehoren,
d. z. voering, garen en knopen fr. 1,40. Voor een jongensbroek,
maaksel fr. 1,50. — De daarin verwerkte stof fen, per meter en in
franken (uit een kleermakerskladboek 1909-1911) : beste mansserge
3,50 ; zwarte satijnvoering 3,25 ; streepvoering 1,40 ; beste polonaise
voor damesmantel 2,25. Dit alles zonder te rekenen wat, in maatkleding, door « d'ooge van de schare werd getrokken ».
G. P. BAERT
TESTAMENT VAN DE ENGELSE KOOPMAN STANFIELD

Brugge 1802
Op 10 mei 1802 overleed te Brugge Sir Elerker John Stanfield,
een rijk Engels koopman, die woonde in de Dweersstraat en o.m.
een zoutziederij bezat, gelegen op de Speelmansrei.
De kerken waren sedert februari 1801 weer geopend, doch de
priesters mochten er, volgens de bepalingen van het Concordaat,
eerst op Pinksteren 1802 (6 juni) de openbare eredienst hernemen.
Zo komt het, dat de uitvaart van Stanfield nog niet kon gehouden
worden in de St.-Salvatorskerk, die anders reeds voor allerlei
openbare oefeningen van devotie gebruikt werd. (Zie Biekorf 1956,
119-121).
Wat in de kerk nog niet mocht, werd dan ten huize gedaan.
De overledene stond opgebaard in zijn woonhuis in de Dweersstraat
en in een aanpalende kamer werd « met open deuren de misse
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gelezen >>. De Brugse patricier Joseph van Huerne was daar tegenwoordig, samen met andere kennissen en vrienden.
Stanfield had geen bekende erfgenamen. Zijn fortuin liet hij
ten goede komen aan de bestaande werken van liefdadigheid.
Aan de « Meyskens-Stede-schoole >> in de Ezelstraat schonk hij
de rente van een kapitaal van duizend pond groten wisselgeld.
De Bogaardschool of « Knegtjens Stede-schoole >> kreeg een jaarlijkse rente van zestig pond groten, bezet op de zoutziederij van
de Speelmansrei.
Als enige last bij deze schenkingen werd door de testamentaris
bepaald dat de kinderen van de twee scholen op zijn uitvaart zouden
aanwezig zijn en dat zij jaarlijks op zijn sterfdag een De Profundis
zouden bidden. Op deze verjaardag zouden de kinderen in de refter
van hun school elk een schotel rijstpap krijgen.
Het gros van Stanfields fortuin ging echter naar de « Waeragtigen Berg van Caritate », de Brugse bank van lening voor behoeftigen.
Stanfield had een bijzondere attentie voor de Brugse Halletoren.
Hij schonk een som van 200 pond groten wisselgeld om de vier
wijzerplaten van de toren te herschilderen en te vergulden.
— Volgens het Recueil des dispositions olographes de derniere

volonte de feu monsieur Elerker John Stanfield, negociant... >>, gedrukt
te Brugge bij de Weduwe De Moor en Zoon. In-4, 18 blz. (Huisarchief
G. de P.)

A. V.

DOKTER JAQUEMYNS VAN DADIZELE
Biekorf hiervoor blz. 260
In 1832 was een zekere « Jaquemyns J. docteur en medecine et
en chirurgie >>, de enige plattelandsdokter die lid was van de provinciale geneeskundige commissie te Brugge. Zijn diploma als doctor
in de geneeskunde had hij verworven te Leuven in 1827, dit van
doctor in de chirurgie te Luik in 1827 (Ph. Vander Maelen, Annuaire industriel et administratif de la Belgique, 1833). Misschien
betreft het hier een familielid van de chirurgijn Jaquemyns die,
volgens de vraag in Biekorf, al in 1809 publiceerde.
In 1810 zond de prefect van het Leiedepartement aan alle meiers
een werk van een zekere Jacquemyns, « officier de sante >> uit TieIt,
over het nut van het pokkenzetten (Buysschaert en Mussely,
Gesch. van Ledeghem 251-252). Wellicht gaat het hier om het in
1809 uitgegeven werkje.
Zou Jacquemyns in 1810 nog te Tielt gewoond hebben, in 1823
woonde er zeker een Joseph Jaquemyns te Dadizele, die op 10 mei
1823 zich voorstelde om lid der provinciale staten te worden voor
het kanton Ledegem (waaronder ook Dadizele viel). Hij kreeg
8 stemmen en viel er dus buiten (Buysschaert a.w. 203).
Tot in 1811 was er te Dadizele een andere vermaarde dokter :
Pieter-Jaak Brouckaert (Dadizele 1737-1811) , over hem zie S. De
Splenter, Dadizele en zijn wonderdadig beeld van O.-L.-Vrouw, 75).
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Zodat het goed mogelijk is dat Jacquemyns niet voor 1811 te
Dadizele verscheen. In ieder geval was Joseph Jacquemyns voor dat
jaar te Tielt of omstreken. In 1804 was hij chirurgijn te Pittem
(V. Arickx, Gesch. van Pittem, 231). De laatste vermelding die
ik van hem vond, dateert van 1843. In dit jaar was hij (of zijn
zoon ?) nog steeds lid der provinciale medische commissie (Almanak der stad Brugge en der prov. W.-V1., 1843).
L. V. A.
SPANJIEREN

Op Vraagwinkel hiervoor, blz. 260
Het woord Spanjieren heeft niets met Spanjaarden te maken.
Akkoord dat er zich onder de delvers van de Damse vaart Spaanse
krijgsgevangenen bevonden, maar met Spanjieren werden bedoeld :
arbeiders met de spa of spade. Grondwerkers, dus. In mijn werk
« Koekelare, waar is de tijd ? » (Brugge, 1954) heb ik op pp. 79-81
een hoofdstuk gewijd aan de Koekelaarse « Spaenhiers >>, zijnde
onze mannen tussen de 16 en 60 jaar die, ten tijde van de Fransen,
onder bedreiging van militaire executie bij dienstweigering, verplicht
werden te gaan spaenhieren voor de Republiek, vooral te Duinkerke en Nieuwpoort. De lijst van de in aanmerking komende
personen berustte bij de hoofdman van de gemeente, die hieruit
bij loting het aantal opgeeiste spadeniers aanduidde.
De hoofdman of « een andere bekwaeme ingezetene der prochie »
moest deze vergezellen tot een afgesproken plaats, waar ze door
kommissarissen der Republiek werden overgenomen en verder geleid « ter plaetse van hunne destinatie >>. Vanaf de dag van hun
vertrek genoten « de gezeyde spaenhiers 30 stuyvers, Fransch geld,
boven de levensmiddelen ».
Uit een bundel desbetreffende akten, die te Koekelare bewaard
gebleven zijn, blijkt dat onze spadeniers er alleszins niet aan hielden
voor de Fransen te werken. Talloze dreigbrieven werden aan de
hoofdman gericht : « ...Gij hebt hier geen eenen pionnier meer
en indien uwen nomber overmergent niet compleet op 't werk is,
gij zult op uwe prochie 50 soldaten krijgen, die dezelve niet te zogt
zullen behandelen, en die daer zullen blijven tot den lesten man
gelevert is. Gij kont aen die gelot zijn doen aenzeggen, dat, indien
zij niet vrijwillig opkoomen, zij zeer sligt zullen vaeren. Want al
die van de militaire daertoe moeten geforceert worden, zullen
twyntigh daegen over tijd moeten werken. Indien zij in dien tijd
deserteren, zij zullen dan met den dood gestraft worden. Tracht
dan, dat gij den justen nomber bier overmergent op het werk hebt,
anders, gij of uwe onwillige prochiaenen zullen oorzaeke zijn vande
onheylen die de prochie zal moeten onderstaen... >>.
RAF SEY S
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN
TER KERCKE GAEN. — Zijn plechtige « kerckganc » doen bij
het einde van de pestziekte ; gezegd van de officieel aangestelde pestmeester. — In 1565 werden de pestlijders te Oostkerke bij Diksmuide
verzorgd door de cellebroeder Anthonis Lanseel uit het klooster van
Veurne. Gedurende de besmetting bleef de pestbroeder afgezonderd
met de zieken ; de kerk mocht hij niet bezoeken. Bij het einde van
de ziekte en na de ontsmetting van huizen en mensen deed de broeder
zijn eerste gang als dankzegging naar de kerk. Daarop volgde een
feestmaal dat bekostigd werd door de H. Geesttafel van Oostkerke. De
dismeesters schreven de volgende uitgave in hun rekening : I Item,
betaelt van vertheerde costen als broeder Anthonis te kercke ghegaen
was als zijne tijt huut was, metten prochiepape ende ander prochiaenen,
40 sc. >> (Weale, Eglises Dixmude 412). Vgl. De Bo en WNT VII-1
2262, 2325.
PEILGHERIMAEDSE. — Pelgrimage, bedevaart. Spelvorm voorkomend in de gildebrief van de Zwarte Leertouwers te Brugge ca. 1300.
(E. Huys, Duizend jaar mutualiteit, p. 153 ; ed. Kortrijk 1926). De
tekst luidt : « Voort es dat sake dat henich ghildebroeder of ghildesuster ghinghe verre peilgherimaedse, so sullen alle de ghildebroeders
ende de ghildesusters met hem horen messe ende met hem gaen titer
poort alse verre alst den deken ende soorghers goed dinct ». — Een
tweede redactie van deze brief van ca. 1350 schrijft : « pelegrimaedse ».
LUCHTV AERD. — Het reizen door de lucht per luchtschip (bestuurbare montgolfiere of charliere). In een anonieme q Verhandeling over
de Luchtballen en wilkeurige bestieringe der zelve », verschenen in de
nrs. 13-15 van de 13e jaargang (maart-april 1785) van de Vlaemschen
Indicateur van Gent, komt « luchtvaerd » in de volgende teksten voor :
« De Scheepvaerd in de Lucht verschilt van de Zeevaerd in een
wezenlyk punt. In de Zeevaerd... Maer in de Luchtvaerd konnen deze
middelen geen plaets hebben... » (p. 204) — « ... de winden, welke
in de Luchtvaerd even 't zelfde zyn als de Stroomen in de Zeevaerd... »
(p. 221). En verder (p. 234) spreekt de anonieme auteur van « de
twee Scheepvaerten... » nl. op het water en in de lucht. — De jaren
1783-85 waren de pioniersjaren van Montgolfier en zijn navolgers.
Onze teksten zijn zeer vroege getuigen van het neologisme « luchtvaart ». Het oudste citaat in WNT (VIII-2, 3189) is van 1813 (nit
Bilderdijk, Kort verhaal van een aanmerkelijke Luchtreis).
CAMMIGHE. — Wolkamster. Het woord komt voor in de documenten van de draperie (Recueil Espinas-Pirenne). Te leper ca. 1300 :
« cammighe,... treckighe... » ; ca. 1360 : « cammighen, trekigghen,
spinnighen... ». Te Brugge in de 15e eeuw : / cameghen,... caerdeghen... » ; in 1544: « cammeghe ». Verdam 3, 1154 geeft cammige
op met verwijzing naar kemmige, dat echter ontbreekt ; wel heeft hij
kemmerse uit holl. en brab. bronnen.
HOY SCUDDRE. — Werkman die het hooi op het land keert om het
beter te laten drogen. De Brugse stadsrekening van 1302 vermeldt een
« Janne Noit, den hoyscuddre » ; zie Verdam 3, 575. — Was hoyscuddre eigen aan Brugge en ommeland ? Simon de Rikelike, vrijlaat
van St.-Pieters-op-de-Dijk betaalde in 1330 20 groten daghuur aan Jan
van Bassevelde « de hoyscuddre ». (J. De Smet, Kon. Com. Geschiedenis,
uitg. in-8, 1933, p. 110).
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DEURESPELEN. — Inzwelgen, verorberen. Gezegd van de haagvors
( boomkikvors). f Maer oock de haechvorschen, die in de bramen Bitten,
die comen van selfs met opghesette loosheyt, tot aent gat des biencorfs ghecropen, ende blasen daerin, ende zoo de bien van vreese
uut vliegen, zoo clipse dien vorsch op, en speeltse deure, hem daer
aen verlackerende >>. Uit de Christelijcken Biecorf van Pater Jan David,
p. 415 ; Antwerpen, 1600.
VOORCOPER. — Hij die, op een openbare veiling, de koop instelt
of het bod hoogt ; de voorkoper ontvangt een instelpremie of een
drinkgeld. Op de veiling in het sterfhuis van kapelaan Jan de Schapere
te Brugge in 1529 betaalde de stokhouder Gregoris van den Leene
een som van 18 grote ‘ van drijncghelde den voorcopers ghegheven >>.
(Archief Bisdom Brugge, St.-Donaas, Testamenten nr. 124bis).
DEN DICBALCH MAECKEN. — Trots zijn, verwaand zijn op iets ;
opgeblazen. De uitdrukking komt voor in de Confutatie oft Wederlegginghe vanden Biencorff (Leuven 1598 ; f. 81 v) van pastoor Jan
Coens van Kortrijk : K ... en daerom, neemt hy [Marnix] hier oft
daer een doncker sententie, daer maect hy mede den dicbalch, als oft
al zijn waer — Ndl. zich dik maken is zich boos maken, loch ook
trots, opgeblazen zijn ; zie Stoett, Spreekwoorden nr. 428.
BOGAGE. -- Bagage, reisgoed. De wetheren van Oudenburg betaalden in 1472 het vervoer van de bagage van de hertogin Margareta van
York op haar doorreis naar het kasteel van Male. Betaelt [aan de]
waghenaers van deser stede van dat zy tbogage van mer gheduchter
(Hist. Oudenb.
vrauwe voerden van hier tot Malen, elc 16 sc. par.
II 451).
CRUL. — Hooghartig, fier. In een sermoen van 1566 zegt Broer
Cornelis tot zijn Brugse toehoorders, daarbij doelend op de onwillige
stadsmagistraat : <,. Ba, dat ic Bisscop ware, ic soudese niet eens willen
aensien : neen, daer soude ic te crul toe wesen Op een andere
plaats zegt hij : die smaad van mijn tegenstrevers laat ik niet onbeantwoord daer ben ic te crul toe, al hebbe ic een grau cappe aen
(= al ben ik maar een bedelmonnik), ba ic salse wel vinden . (Sermoenen, ed. Deventer 1639 ; I 65, 233). Vgl. deze bijzondere betekenis
met WNT VIII-1 482 ; volgens Verdam is dit crul een afleiding van
crul = krullend (van het haar).
SUFFE. — Dubbele vingerring. Kiliaan : annuli connexi (1599).
In 1591 schenkt de Brugse kanunnik Jacob de Heere aan Isabelle
Dauxy K een goude suffe weghende in goude 10 sc. 3 g. En in hetzelfde jaar aan Anna Vlieghers een philippusdaalder om een voorschoot
te kopen << boven de suffe van heer Cornelis Baerte >> (Hand. Soc.
d'Emulation 51, 1901, 98). Oudemans, Verdam en WNT kennen alleen
twee gouwe suffringen van vieren, een
teksten uit de 17e eeuw :
gouwe cuff van dryen. een suffringh Mellema (1618) en zijn navolgers Waesberghe en d'Arsy vertalen : anneaux entrelacez. Oudin
(1650) vertaalt : bagues qu'on appelle alliances. Belangrijk is de spaanse
vertaling van De la Porte (1659) die, naast de traditionele ct anillos
anexos stelt c memorias In het moderne spaans betekent memorias
nog : twee of meer ringen die men aan de vinger doet om aan iets te
denken (Van Dam). Deze betekenis wijst misschien de weg naar de
oorsprong van suffe, die door WNT als onbekend opgegeven wordt.
Suffe uit ww. sullen K suf worden, achteruitgaan in verstandelijke
vermogens, zijn geheugen verliezen zou dan oorspronkelijk betekenen :
een stel ringen, gedragen als aide-memoire.
A. V.
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VRAAGWINKEL

Landelijke bibliophilen. 1834
Te Ardooie bestond ca. 1834 een maatschappij ( Les Bibliophiles
Campagnards ), die alleszins twee boeken heeft uitgegeven (cf. Allossery, Boekenschouw s.v. Ardoye). Kanunnik C. Carton, stichter van
de Societe d'Emulation (te Brugge in 1839) en toentertijd onderpastoor
te Ardooie, schijnt deze zaak geleid te hebben. — Alle inlichtingen
societe » en haar zeldzame uitgaven zijn welkom.
over deze
L. V. A.

Vlaamsche Ster te leper
De
In 1865 had een kamer van retorica (of toneelkring ?) met naam
De Vlaamsche Ster ), gevestigd te leper, een prijskamp in declamatie
(en toneel ?) uitgeschreven. Op 13 augustus 1865 werden prijzen toegewezen o.m. aan een zekere P. De Swarte van Nieuwpoort. Waar
kan ik meer bijzonderheden over deze Ieperse kamer of toneelkring
vinden ? Waar zijn er Ieperse nieuwsbladen uit die jaren bewaard ?
J. N.
Desire Bollies van Nieuwpoort
Het Staatsblad van 17 februari 1865 publiceerde een brevet (nr. 17405)
toegekend aan Desire Bollies, bilk- en koperslager te Nieuwpoort
voor de uitvinding van een lanterne tot verlichten met mineraalolie
(petroleum) der straten en openbare wegen ). Is er over de persoon
en het werk van deze Nieuwpoortenaar nog verders iets bekend ?
J. N.

Malbrouck op kermis
Waar heb ik gelezen dat ergens in ons land de Malbrouck van
't liedje als pop werd rondgedragen in een kermisstoet ? en natuurlijk
werd het liedje daarbij gezongen. Of bestaat het nog, dat kermisgebruik ?
M. R.

Dagboek van Joseph Bieswal van Belle
In Tablettes des Flandres IV, 1951, 9-42 werd een franse vertaling
gepubliceerd van het << Journal voor my >> waarin Joseph Bieswal van
Belle zijn lotgevallen op de vlucht naar Duitschland anno 1793 heeft
beschreven. Werd de oorspronkelijke Vlaamse tekst van dit Dagboek
tot nu toe nergens gepubliceerd ?
J. C.

Oude jagerstaal
Wat was blazen met twee woorden ; trompen of blazen de
vijf woorden ) in de oude jagerstaal (17e eeuw) ? En wat betekende
samet als jagersterm ?
M. D.

Koeikwalen
Wat is << de wulf in de steert ) als koeikwaal ? En wat was de
koge of kogghe die als benaming van een koeikwaal in de 16e eeuw
voorkomt ?
M. D.

Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge
Abonnementsprijs : 100 F.
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Drukkerij G. BARBIAUX, Minderbroedersstraat, 20, Brugge
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DE STORMVOGEL BLAUWVOET
De beeldschone Kerelsdochter Dakerlia, enig kind van
Zegher Wulf van Lampernesse, kreeg in 1871 van Hendrik
Conscience het voorrecht de lezer van zijn nieuwe roman
De Kerels van Vlaanderen bekend te jnaken met de vogel
blauwvoet. Bij een bezoek aan haar vrientin en vertrouwelinge
Witta Sneloghe vertelt zij de bewogen zeereis van Witzand
naar Sandeshove, het latere Nieuwpoort, die zij met haar
vader had meegemaakt. Het gesprek van de meisjes heeft
plaats in het huis van Witta, het Steen van de Sneloghes,
in de Hoogstraat te Brugge anno 1126. Het schip van
Zegher Wulf was ter hoogte van Rembrechtsgat (Kales)
gekomen en toen, zo vertelt Dakerlia, deed zich het volgende
voor :
<< Daar viel, nevens ons schip, een groote vogel uit de
lucht, die duikelde en met eenen visch in den snavel opwaarts steeg. Deze vogel was een zee-arend en had blauwe
benen. MW T vader zeide mij te dier gelegenheid, dat de
Kerels van de zeekust, om te betuigen dat zij stoute en
behendige stuurlieden zijn, zichzelven Blauwvoeten noemen,
dit wil zeggen arenden der zee. Daarvan komt het, Witta,
dat onze vijanden [ = de Isegrims] alien Kerels dien naam
als een spotwoord toewerpen.
Ja, antwoordde Witta, maar de Kerels noemen de Leenheeren Isegrims, dat is wolven. Het is niet schooner... >>
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En dan beschrijft jonkver Wulf de ontzettende storm die,
kort na het verschijnen van de vogel, over de zee losbrak
en het schip met ondergang bedreigde.
De « blauwe benen >> van Dakerlia's zeearend worden door
Conscience met een voetnoot toegelicht. Zij behoren een vogel
die de schrijver had opgespoord niet op onze Vlaamse kust of bij
onze zeevissers, doch in het werk van een Duits geleerde, de
Synopsis der drei Naturreiche van Johannes Leunis (1802-1873).
Op blz. 81 van deel I (Zoologie) handelt deze auteur over de
Pandion Haliaetos L. « Flussadler, Fischaar, EntenstOsser » en vermeldt als een kenmerk van deze vogel « Beine blau ». (1)
Voor Conscience had de « blauwvoet >> in de letteren een dubbel
leven geleid. Voor de enen was hij een vos, anderen zagen in hem
een roofvogel. Kervyn de Lettenhove koos in 1847 geen stelling
en liet de kwestie vos-roofvogel vrij. Op deze antecedenten moeten
we verder terugkomen. ( 2) Belangrijk is bier voor het ogenblik de
vaststelling, dat Conscience in 1871 de blauwvoet uit de literatuur
definitief een plaats in de vogelwereld heeft toegekend.
De keus van Conscience was, natuurwetenschappelijk bekeken,
niet gelukkig. De Pandion-Visarend mist immers de eigenschappen
om als stormvogel op de Vlaamse kust gelocaliseerd te worden :
hij is geen eigenlijke zeevogel, en als kustvogel is hij alleen thuis
op verheven kustpartijen waar klippen of hoge bomen hem als
uitkijkpost kunnen dienen. (3)
In de Pandion-Visarend vond Conscience de gedroomde symboliek voor een Kerelsvogel verenigd. : het heroische van de arend
en van de zee, en het blauw, stamkleur van de Kerels. In deze
vogel konden de Kerels zich herkennen. De Kerels zijn « teherdige
stuurlieden >> zegt Conscience (de auteur vermijdt hier het al te
romantische en minder zedelijke « zeeschuimers >> van sommige
andere schrijvers) en noemen zich naar de Zeearend — eigenlijk
de Visarend ! — blauwvoeten, d.i. arenden der zee.
Opmerkelijk is, dat Conscience de vogelnaam als partijnaam vermijdt. De strijd gaat tussen Kerels en Isegrims. Blauwvoet is
synoniem van Kerel, doch alleen in de mond van de Kerels zeif.
<< Hij is een onversaagde Kerel, een verkleefde Blauwvoet... >> verzekert de stugge Ivo-de-wolvejager van een van zijn vrienden. Ook
Dakerlia gebruikt eenmaal Blauwvoet als synoniem van Kerel.
Blauwvoet is een omgangswoord van de Kerels onder elkaar, een
(1) Hendrik Conscience, De Kerels van Vlaanderen. Historische
Tafereelen uit de XIIe eeuw. Met 8 platen door Edward Dujardin.
Antwerpen, Van Dieren, 1871. De aangehaalde tekst op blz. 16.
(2) Zie Di:Rage II.
(3) Edgard Kesteloot, De « blauwvoet » in de vogelwereld, in Biekorf 1960, 167-168.
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Blauwvoet !
parool van de partij. Kortweg als strijdkreet wordt
Isegrim ! Isegrim ! >> in het bloedige straatBlauwvoet ! >> tegen
gevecht te Brugge « door duizende monden ten hemel geworpen >>. (4)
Met « Blauwvoet » ontwierp Conscience de gevleugelde roep :
« Vliegt de Blauwvoet ! Storm op zee ! » Stafrijmend om een
Gezelle erbij jaloers te maken, weerklinkt dit fel geritmeerde, responsorisch gebouwde parool voor het eerst op bladzijde 100 van de
roman. Met deze spreuk begroeten de samenzweerders elkaar in
het Steen van de Sneloghes en zullen zij voortaan elkaar herkennen
als mannen van de zwijgende eed. Het blauwvoetparool, voor 100 %
een schepping van Conscience, wachtte nu, in 1871, op de geschiedenis die het zou maken. ( 3 ) In een herboren Kerlingaland,
waar nieuwe Kerels weer zwijgende eden zouden te zweren hebben.
Conscience liet geen van de componenten van de Blauwvoet
buiten het spel van zijn symboliek liggen. De vogel leent de Kerels
niet alleen zijn naam doch ook zijn pluimen. De schrijver heeft
het blijkbaar niet aangedurfd de Kerels een blauwe vogelpoot als
kenteken te geven, hoewel het voorbeeld van de beruchte ganzepoot
van de Hussieten hem niet onbekend zal geweest zijn. De niet
nailer beschreven veder van de Zeearend zien we dan prijken op
een hoed die een voorbehouden dracht heet te zijn van de Velden Duinkerels. Op grond van Consciences fantasie worden deze
laatste immers onderscheiden van de Houtkerels. De beschrijving
van de « Hoop » te Veurne in 1126 brengt ons daarover (blz. 88)
de volgende merkwaardige regels :
« Daar was grote toeloop van yolk. De Kerels herkende men aan
hunne lange baarden en aan hun breed zwaard of schermzeis.
Tusschen hen kon men de Houtkerels onderscheiden aan het diepere
blauw hunner kleeding en aan hunne hoeden, waarvan de randen
achter en ter zijde in de vorm eener klak waren opgeslagen, terwtjt
de Veld- en Duinkerels breedgerande hoeden droegen, die met eene
veder van den Blauwvoet of Zeearend waren gesierd.... >>
Belangrijker dan de veder is de symbolische kracht van de
blauwe kleur in de Blauwvoet. Blauw is Kerelskleur. Zo wordt de
afgehakte voet van kleine Eric, het Kerelskind, onmiddellijk herkend aan zijn blauw schoeisel. De stamkleur van de Kerels was
vanzelfsprekend geroepen om de kenkleur van de Blauwvoeterie te
worden. (6)
(4) Conscience, Kerels van Vlaanderen 19, 130, 173. - Uitzonderlijk wordt de naam in de mond van een Isegrim gelegd, zoals,
blz. 34 waar Tancmar zich over « die vermaledijde Blauwvoeten »
uitlaat.
(5) In een bijdrage in De Tijd (26 oct. 1956 ; opgenomen in
Beeldenspel van Nederlandse dichters, Prismaboek nr. 295, blz. 204)
meende Anton van Duinkerken een experimentele versregel van
Rodenbach te ontdekken in het « Vliegt de blauwvoet ! storm op
zee ! » Prof. R. F. hisSens heeft in Leuvense bijdragen 47, 1958„
134-136 gewezen op de herkomst (Conscience) en de aard (wachtwoord) van dat slotvers in Het Lied der Vlaamse Zonen.
(6) Biekorf 1957, 220-221 : De blauwe kleur in de Blauwvoeterie..
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In de conservatorswoning van het Wiertz Museum, in de
Brusselse voorstad Elsene, werd de Blauwvoet-Zeearend anno 1870
uitgebroed. Zijn verschijning in wezen en symbool werd door het
lezende yolk van Vlaanderen nergens bijzonder opgemerkt : hij was
alleen een pittoresk detail in het geheel van de stoffering van die
Kerels van Vlaanderen die de nationale trilogie van de gevierde
auteur kwamen voltooien. Edward Dujardin, de illustrator van de
teerste uitgave van de roman, wijdde twee van de acht platen aan
de episode van de afgehouwen mensenvoeten, de Blauwvoet kwam
niet aan de eer, zelfs niet met een veder op een van de hoeden
der Kerels die de titelplaat vullen. Eerst vijf jaar later, toen jongstudenten te Roeselare hun jonge strijd vereenzelvigden met deze
van de oude Kerels, zou het historisch uur van de Blauwvoet
;aanbreken.
Op het ogenblik dat Conscience in 1871 zijn Zeearend als Blauwvoet en Kerelsvogel geluidloos en onheilspellend langs de boot van
Dakerlia liet duikelen, zat Albrecht Rodenbach in het frans de
latijnse verbuigingen te leren op de schoolbanken van het 'Klein
Seminarie te Roeselare. Jonge zesdeling franssprekend van den
huize uit, die eerst twee jaar later, als leerling in de vierde klasse
en aangemoedigd door Flamen en Verriest, ook « in het Vlaams de
pen began te roeren ». Hartstochtelijk lezer als hij was, heeft jonge
Rodenbach de boeken van Conscience gelezen, De Leeuw van
Vlaanderen en Kerels van Vlaanderen, ook al stonden zij op de
index van de verboden boeken in het Seminarie.
En toen vloog de Blauwvoet. Niet geluidloos ditmaal. Zijn
vlucht in wekroep en lied ontketende de storm van de « grote
roeringe » in het Seminarie, en Julius Devos vloog als eerste
Blauwvoet-Martelaar aan de deur. ( 7 ) Dit jaar 1875 werd een
datum : de wilde noordertonen van Rodenbachs Kerelslied hadden
het tijdperk van de Westvlaamse Studentenkamp ofte Blauwvoetetie
ingeluid. (8 ) Boven de idyllische Mandelbeek van Gezelle ping
voortaan de bestendige aanwezigheid van de stormvogel Blauwvoet.
Meer moeten we bier niet vaststellen. Stormvogel en stormkreet waren door Rodenbach uit de Kerelsroman van Conscience
overgenomen. De Blauwvoet van Rodenbach is de Pandion, de
Visarend gezien als adelaar van de Noordzee, een machtige roofvogel die met de meeuw niets te maken heeft.
De jonge dichter is daarover zeer duidelijk. De franse overzetting van het Blauwvoetlied, door Rodenbach zelf gemaakt en
bestemd voor het algemeen studententijdschrift La Semaine des
(7) J. Geldhcf, De Eerste Martelaar van de Vlaamse Studentenbeweging : E. P. Renatus Devos, Brugge, 1955, p. 31-40.
(8) Terloops noteren we hier dat het westvl. suffix -erie. in
Blau-vvvoeterie even nederlands is als brab.-holl. -erij. Daarover een
nota van van F. de Tollenaere in De Nieuwe Taalgids LII, 1959, 52.
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DE VISAREND • BLAUWVOET VAN CONSCIENCE
Pandion haliaetus haliaetus L.

Tekening n,aar Brehm

Naar de aquarel van H. Dupond, uitgegeven door het Koninklijk
Natuurhistorisch Museum van Belgic. Nr. 115.
De Pandion haliaetus - Visarend, fr. Balbuzard fluviatile is een verwante van de eigenlijke Zeearend (Haliaetus albicilla),,
die gele poten heeft
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Etudiants,

spreekt steeds van « l'aigle » : de arend. (") De strijdkreet Vliegt de blauwvoet » luidt aldaar : L'aigle vole ! —
l'Onde bruit ». En de strofe : « Op ons vane vliegt de blauwvoet... »
wordt in vertaling :
L'aigle gris de la tempete
pare notre gonfanon
qui Porte la croix en tete
sous la garde du lion.

Was deze eerste « vane » van de Blauwvoeterie een werkelijke
en niet een gedroomde vlag, dan is een belangrijk iconografisch
document voor ons verloren gegaan. In de eerste jaren na zijn
Roeselaarse proefvlucht werd de stormvogel immers zeer zelden in
druk en beeld gebracht. Hij was taboe, verboden vogel ontleend
aan een verboden boek. Wel leefde zijn naarn, als gevleugeld
parool van kamp en verzet, een krachtig ondergedoken leven in
de gilden van westvlaamse collegestudenten. Alles samengenometi
een beperkte groep. De uitstraling in Rodenbachs jaren was dan
ook beperkt. In de Leuvense studentenwereld bleef de vogel vooreerst provinciaal, en zelfs locaal-roeselaars. (10)
Een beste getuige van deze terughouding is de « Vlaamsche
Vlagge zelf. Het blad dreunt van zang en lied gewijd aan Leeuw,
Kerels en Kerlingaland, de blauwvoet echter verschijnt er zelden
of nooit boven het Noordzeestrand. (11 ) Verschijnt ook nooit op
een omslagtekening, tenzij men een blauwvoet wil ontdekken in
de schrale vogel die, op de kaft van jaargang 1883, boven de driemaster opvliegt.
De identiteit van de Blauwvoet in de vogelwereld heeft kennelijk
nooit de hersenen van Rodenbachs volgelingen geplaagd. Jeugd
ondervraagt haar credo niet. In den beginne was de Blauwvoet...
Opgestegen uit Consciences Kerelsevangelie, door Rodenbach tot
stormvogel van het jonge westvlaamse Kerelsdiet gewijd, zou hij
met de jaren de vesting Leuven veroveren en in roep en lied al
de Vlaamse gouwen medeslepen. De vraag naar zijn visueel
beeld groeide met het succes van de Studentenkamp. Op blad,
vlag en pet, bij Leeuw en Kruis, verscheen de Kerelsvogel als
kenteken. Zijn epische dimensie had hij echter in de catacomben
van de eerste periode der Blauwvoeterie gelaten. In de jaren 1900
vertoont hij een fel ingesnoerd silhouet grafiek en ornamentiek
(9) Prof. Fr. Baur, Albrecht Rodenbach, Verzamelde Werken,
Tielt, 1956-1960, II 295-296.
(10) Baur a.w. I 224 : over De Blauwvoet, het schriftelijk verspreid blad van de Roeselaarse Gilde to Leuven in 1876.
(11) In de jaargangen 1875-1887 verschijnt de benaming blauwvoet niet meer dan een vijftal keren, en dan nog begeleid door een
olijk « horresco referens » of een ironisch « die lelijke naam ».
Tekenend voor deze atmosfeer is 't Schriftuurken van A. Depla,
uitgegeven in Schets van een geschiedenis der Vlaamsche Studentenbeweging door L. Dosfel, p. 109-120 (Gent 1924).
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interpreteren de vogel als een vliegende meeuw. In variaties waarin
weldra ook de Jeune Esthetique komt bovenkijken. (12)
Zo brak dan de Kerelsvogel, grafisch versmald, in de openbaarheid door. Op weg om steeds meer een abstract vogelschema te
worden. Zijn symbolische kracht, zoals steeds onafscheidbaar verbonden met de strijdroep Vliegt de Blauwvoet ! Storm op zee ! »,
bleef echter levenwekkend en bezielend op de verdere paden van
de evoluerende Blauwvoeterie.
Van de hoofdman van onze Kortrijkse studentenbond leerden
wij, in 1913, dat de schuilnaam Zeemeeuwe van Verschaeve feitelijk
blauwvoet >> betekende en dat de blauwvoet een soort zeemeeuw
was met blauwe poten die bij stormweer het land komt ingevlogen.
Dan zeggen de mensen : Vliegen de meeuwen (in 't land), dan
is er storm op hand(en) >>. Emiel Van Cappel, onze onvergetelijke
leraar-geschiedenis, zei ons echter dat de blauwvoet een zeearend
was en dat de vogel van Rodenbachs standbeeld te Roeselare veel
te klein was. Van Cappel was omstreeks 1906 in de discussies rond
de vogelfiguur van het standbeeld betrokken geweest. De massieve
zeearend die hij, op historische gronden, voorstond kreeg weinig
kans. De zeemeeuw was favoriet. Toch schijnt Julius Lagae zijn
nerveuze bronzen zeemeeuw » iets van de blauwvoet-jachtvogel te
hebben meegegeven.
Voor de ornithologen stelt de stormvogel Blauwvoet eigenlijk
geen problemen. leder blauwpotige zeevogel die op onze kust thuis
is, kan als blauwvoet >> in de vaktaal aanvaard worden. Als
benaming van een bepaalde zeevogel is « blauwvoet >> in de levende
taal van onze Vlaamse kust onbekend.
De lexicografen staan voor een ingewikkelder taak. De woordenboeken geven meestal Blauwvoet met de twee betekenissen : 1. steenvalk (of kwartelvalk) ; 2. Zuidn. zeemeeuw, stormvogel. Bij deze
tweede betekenis wordt niet bijgevoegd dat het hier om een symbolische en niet om een concrete vogelnaam gaat. Onze uitstekende
Grote Vandale wijst op de herkomst (Conscience) van blauwvoet
als zinspreuk en wachtwoord, stelt echter blauwvoet-zeemeeuw als
een vogelnaam naast blauwvoet = steenvalk. ( 13) Juister is de voorzichtige opgave van Winkler Prins Woordenboek : Blauwvoet,
soort roof vogel ; (Vlaanderen) zinnebeeld van strijd tegen Franse
overheersing. Vlaamse strijdkreet : Vliegt de blauwvoet ? (Antwoord :) Storm op zee ! >> Deze verklaring heeft de verdienste
een ornithologische bepaling van de zinnebeeldige blauwvoetzeemeeuw te vermijden. Deze bepaling is immers nog steeds een
vrije kwestie.
Men mag ten slotte de vraag stellen of het wel nodig is een
(12) Over de blauwvoet roof- en jachtvogel zie Bijlage I.
(13) Een studie van de blauwvoet in beeld, vooral in de grafiek,
zou zeker leerrijk zijn. Het materiaal daarvoor moet echter zeer
verspreid liggen.
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bepaalde blauwpotige zeevogel van de Vlaamse kust als blauwvoet
in de vogelcataloog in te schrijven. Geboren uit een myth; vetheven tot symbool, mag de blauwvoet zichzelf blijven 'buiten
de kaders van de vogelwereld de honderdste verjaring van zijn
schepping tegemoet gaan.
A. VIAENE

BIJLAGE I
De roof- en jachtvogel blauwvoet
Het mnl. kent blauvoet (Jan van Heelu ca. 1300 ; MNW I 1290)
als naam van een soort valk of sperwer ( falco cyanopus). In het
gedicht van de Vledermuus (ca. 1410) wordt de blauwvoet vermeld
in gezelschap van valken ende sperewaren... ende smerlen (Belg.
Museum 6, 422 ; vgl. MNW VII 1354). Kiliaan geeft blaeuw-voet als
equivalent van stervalk (accipiter stellaris). De latere lexicografie stelt
blauwvoet gelijk met blate, blaet, dim. blaetgens, uit de keizerlijke
ordonnantien van 1539 en 1545 (Stallaert I 255 ; WNT 11-2, 2763 ;
vgl. J. Jacobs, De verouderde woorden bij Kiliaan 47-48).
Het duits kent Blaufuss als Sakerfalke, Wiirgfalke, gelijkgesteld met
eng. saker ( falco sacer) ; fr. lanier, laneret. Brehm (Tierleben, ed.
Leipzig 1911, Die Vogel I 465) klasseert Blaufuss = Wiirgfalke,
Sternfalke als Hierotalco cherrug naar de cataloog van Gray.
De oude Veurense familienaam Blauvoet — een Richard Blauvoet
verschijnt reeds in 1138 in een grafelijke akte — is waarschijnlijk
de vogelnaam. Zie Mededelingen Ver. Naamkunde Leuven, 27, 1951, 115
waar Prof. 0. Leys de voorkeur geeft aan de interpretatie van de fna.
uit de vogelnaam.
Uit de fna. Blauvoet ontstond de partijnaam Blauvoeten (lat. Blavotini, fr. Blavotins) naar aanleiding van de beruchte familievete met
de Ingrekins (Isegrims) te Veurne in de 12e eeuw. Zie daarover
o.m. E. Van Cappel, Kerels en Blauvoeten, in Biekorf 1907, 157-166 ;
205-212.
BIJLAGE II
De blauwvoet in de Rornantiek vOOr Conscience
Jakob Grimm had in 1834 in zijn Reinaert-uitgave (Reinhart Fuchs)
de benamingen Blauvoeten en Isengrims van de Veurense familievete
in verband gebracht met de idierensage. Die partijnamen beschouwde
hij als schimpnamen, niet als familienamen. De vos, tegenpartij van
isengrijn (een benaming van de wolf), meende hij als blauwvoet te
mogen interpreteren op grond van het zweeds bl gfot. Een vergissing
of slechte lezing van de grote geleerde, zw. bl gfot heeft immers nooit
vos betekend.
Grimms vergissing heeft nagewerkt tot in de tijd van Rodenbach.
In de eerste jaargangen van de Vlaamsche Vlagge wordt de vos nog
soms als cc blauwvoet gehuldigd.
J. F. Willems (1836) behield Grimms opvatting van de schimpnamen,
doch verving de vos door de roofvogel blauwvoet.
Kervyn de Lettenhove koos in zijn Histoire de Flandre (1847) geen
partij : hij liet vrije keus tussen blauwvoet-vos en blauwvoet-roofvogel.
Hij kon echter niet nalaten deze laatste aan te passen aan zijn
Kerels, en de blauwvoet werd een
epervier de mer, allusion ellergigue a leur vie de pirates...
(II 156).
Conscience heeft, in zijn Kerels van Vlaanderen, op meer dan een
punt de romantische geschiedenis van Kervyn uitgebreid en aangedikt.
Als blauwvoet koos hij heel natuurlijk de vogel, die bij Kervyn een
zeevogel geworden was, en schonk hem een episch passende identiteit
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HET MIRAKELKRUIS VAN MIDDELKERKE

Middelkerke bezit een befaamd Mirakelkruis, waaraan de Monografie van A. Vanneste en M. Ingelaere (1959) een hoofdstuk wijdt
(blz. 123-128). De uiterst interessante gegevens die we hier krijgen,
kunnen we met enkele bijzonderheden vervolledigen.
Mag hier eerst vermeld, dat onze onvermoeibare kanunnik Tanghe
niet alleen zijn Beschrijving van Middelkerke uitgaf, maar nog een
« Handboeksken des broederschaps van het H. Kruis... te Middelkerke >> (Brugge, De Schrijver - Van Haecke s.d.), dat aan de
speurzin van P. Allossery in zijn Westvlaamse Boekenschouw is
ontgaan. Het schriftje (40 blz.) is overigens van louter devotionele
acrd en bevat niet de minste geschiedkundige bijzonderheid.
De Kruisdevotie.
De oorsprong van de devotie ligt vooralsnog in 't duister. Soms
wil men ze tot v6Or de Geuzenberoerten doen opklimmen, en hiervoor doet men beroep op een dubbel argument : 1. het feit dat,
reeds v6Or de beroerten, de kerk in bezit was van Kruisland ; en
2. de legende van de mirakuleuze vinding.
In 1569 maakt men melding van 160 roeden lands, eigendom
in gemeenschap van kerk en dis, geschonken door Antheunis fs
Antheunis Vanderwaze << aen 't H. Cruys te M. » (Mon. 124).
Wat bewijst dat er toen reeds een Kruisdevotie bestond. Ongetwijfeld. Maar laat ons de betekenis van deze tekst niet overschatten.
Er is een kruisdevotie ; maar, zolang geen verdere biezonderheden
worden aangevoerd, moeten we dat nemen als een kruisdevotie van
strikt lokale betekenis. Niet als een beevaart die de mensen van
heinde en ver aantrekt ; zoals dat wel het geval was te Damme.
Tegen het eind van de Middeleeuwen zullen onze meeste landelijke
kerkjes hun Passie- of Kruisdevotie ingevoerd hebben, zoals overigens bun Mariaverering. Deze devoties kunnen zeer bloeiend zijn,
zonder hiermee boven de strikt lokale betekenis uit te groeien. Een
voorbeeld uit de vele : te Zwevezele bestaat, in 1651, een zeer
oude kapelanij van 't Kruis, met een eigen altaar, en twee gefundeerde missen per week ; boven de renten en cijnsen begiftigd met
zeven gemet land. Een strikt lokale verering is dat altijd gebleven.
Er is nog de legende. Bij de heroprichting van de Confrerie in
1657 (we zullen dadelijk zien dat het hier niet een instellen betreft
maar een heroprichten), beweert men dat, volgens « oude bewysen »,
het mirakelkruis gevonden werd « op 't strange >>. En wel door
vissers, die het naar de kapel van Raversijde overbrachten. Waar
het echter op geheimzinnige wijze verdween, om teruggevonden
te worden op het strand. Nu voerden onze vissers het kruis over
naar de kerk te Nieuwpoort. Waar het nog eens op mirakuleuze
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wijze verdween en belandde in de kerk te Middelkerke. Waaruit
men besloot — hic digitus Dei est — dat God het kruis te Middelkerke wilde vereerd zien.
Terecht zal de Monografie (125) opmerken, dat we Kier staan
bij een legende. We mogen zeggen bij een legendarisch cliche, dat
we in de zogezegde historische (?) oorsprong van ontelbare mirakelbeelden aantreffen. En vooral in onze Vlaamse kuststreek : te
Lissewege, waar de vinders de vissers zijn van Heist ; te Meetkerke,
waar de vissers van Blankenberge op het toneel verschijnen. 't Is
met een soort voorliefde dat onze Vlaamse vissers zich gespecializeerd hebben in 't vinden van grote kruisbeelden : te Damme,
waar de ontdekking tot ver v6Or de Geuzentijd moet gesteld worden ;• te Nieuwpoort, waar het vinden in de eerste dagen van de
godsdienstige troebelen wordt vermeld ; te Wenduine en te Middelkerke, waar dit wat later gebeurt en 't ontdekte kruis door de
Watergeuzen in zee is geworpen of in het duinzand was geborgen.
Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat het opklimmen tot voor
de Geuzentijd er is, om te doen geloven aan de oudheid van het
beeld — major e longinquo reverentia, — om aan de episode van
het ontdekken een verantwoorde achtergrond te geven. En dat de
legende van het vinden door << vissers >> haar uiteindelijke precizering kreeg door het optreden van een bepaald vissersgild, dat
elk jaar, op de grote ommegang, kwam beevaren en dat, om de
gehechtheid aan de devotie, het voorrecht verkreeg het mirakelbeeld
te dragen. In ons geval zijn het de vissers van Nieuwpoort. AI
is het dat ze in hun eigen stad reeds bekend staan als vinders van
het plaatselijk mirakelkruis van het Ons Herens huizeken ( 1 ). En
misschien heeft deze eerste << mirakuleuze >> vondst te Nieuwpoort
op de tweede te Middelkerke ingewerkt.
En de vermelding van Raversijde, waar het kruis eerst zou zijn
overgebracht ? In 1638, 't jaar dat we voor de eerste keer een
historische getuigenis krijgen over een kruisdevotie van grote betekenis te Middelkerke, in 1638 is het geruineerde kerkje te Raversijde
pas gedeeltelijk hersteld ( 2). Het was rijkelijk begoed : veertig
gemet, die jaarlijks een honderd pond gr. opbrachten. Er was
echter geen priester te Raversijde en, door een bisschoppelijke
verordening, waren het kerkegoed en de inkomsten, voorlopig, aan
Middelkerke vervallen. Wel vroegen die van Raversijde om een
eigen pastoor ; maar de rangen van de geestelijken waren geweldig
gedund. En die het meest zal tegengetrokken hebben en de voorlopige toestand bestendig wilde maken, dat zal wel Middelkerke
zelf geweest zijn. Een jaarlijks bijkomstig inkomen van honderd
pond gr. is niet te versmaden. Middelkerke zal dus de verdere
(1) Zie hierover de bijdrage van R. Dupont, Biekorf 1913, blz.
120 en 129.
(2) t Unus chorus noviter erectus est » Visitatie 1638.
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herstelling van het kerkje te Raversijde eerder tegengewerkt hebben.
Op 20 oogst 1640 zal de koster van Middelkerke Jaak Rombout
op 't bisdom consent krijgen, het << costereel huys >> te herstellen
met het materiaal van het gerumneerd kerkje te Raversijde. Te
Brugge bepaalden ze echter dat het consent sloeg op << de steenen
ter eerde ligghende, sonder te moghen raeken aen de mueren >>.
Waren ze te Brugge op de hoogte van de toestand, en vreesden ze
niet dat die van Middelkerke van het consent misbruik konden
maken en 't herstelde kerkje afbreken ? In elk geval de legende
van het kruis, dat te Raversijde niet wil blijven, en op mirakuleuze
wijze naar Middelkerke verhuist, is Wel iets dat kon helpen om die
van Raversijde ervan te overtuigen, dat ze best te Middelkerke
bleven parochieren. Het H. Kruis zelf had hen a.h.w. de weg
gewezen.
Dat de grote ommegang juist op Sint-Jansdag viel, is, meen ik,
nog iets dat naar Raversijde verwijst. De Monografie (109 en 126)
meent dat Sint-Jan de oorspronkelijke kerkpatroon was te Middelkerke en eerst -± 1732 de plaats inruimde voor Sint-Willibrord
wat, zoals we boven zagen, verkeerd is ( 3). Maar Sint-Jan was wel
de patroon te Raversijde. En zal de ommegang te Middelkerke niet
op Sint-Jansdag gesteld zijn om dat kerkelijk eenmaken van
Raversijde en Middelkerke in de hand te werken ( 4 ) ? En zou het
Sint-Jansbeeld dat in 1850 werd verkocht (zie boven blz. 234) niet
van Raversijde gekomen zijn ?
Dat de eerste Kruisbroederschap te Middelkerke in 1657 werd
ingesteld (Mon. 124-125) , is onjuist. Naar uitwijzen van de Visitatie
in 1638 is ze toen reeds in wezen en kent ze grote bijval (5).
't Jaar 1657 zal dus naar een herinrichting verwijzen. 't Is dan
dat men uitpakt met de << oude bewysen » over de mirakuleuze
vinding << op 't strange », bewijzen die maar weinig overtuigend
zijn. Als het kerkje te Raversijde in 1638 beschreven wordt ars
noviter >> = onlangs hersteld, zou het overbrengen aldaar van
het gevonden kruis slechts een twintig jaar geleden gebeurd zijn.
Van al het wonder gebeuren moesten nog ooggetuigen in leven
zijn. Om het verhaal meer overtuigend te maken, had men zeerzeker beroep gedaan op getuigen, liever dan zich te verschuilen
achter oncontroleerbare
oude bewysen >>.
Als we met onze Kruisdevotie zeker en vast kunnen opklimmen
tot 1638, dan schijnt mij dat ook de vroegste datering die men
voor 't bestaande kruisbeeld kan voorslaan. Stijlkritisch bekeken,
zou ik nog een jongere datering verkiezen. Hier een beeld van.
(3) Zie daarover Biekorf 1960, blz. 233.
(4) Sint-Jan kan ook niet verwijzen naar de Vissers van Nieuwpoort, daar ze Sint-Jakob als patroon vereerden (Biekorf 1936,.
170). Het Sint-Jansgilde te Nieuwpoort werd gehouden door de
Nieuwpoortse schippers (ibid. 172). Een raadsel lijkt het mij dat
de Vissers van Nieuwpoort op Sint-Jansdag naar Middelkerke
pelgrimeren, daar het juist de dag is van. de Nieuwpoortse processie..
(5) < Est confraternitas S. Crucis„ sub magna devotions ».
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v66r de godsdienstoorlogen willen ontdekken, beeld dat door de
Geuzen in zee geworpen was of tijdens de godsdienstonlusten in
het zand verborgen bleef, stelt ons voor onoverkomelijke moeilijkheden. We mogen in de reeds zeer beroerde kruishistorie van
Middelkerke geen kunsthistorisch mirakel willen invlechten.
Voor de verdere lotgevallen van de devotie, verwijs ik naar onze
Monografie (125-128), waar een schat van interessante gegevens
verzameld liggen. Ook wel naar de Westvlaamse Bedevaartvaantjes
van M. Van Coppenolle (30-51), een studie die ik graag onder
de geraadpleegde werken had vermeld gezien. Nu we toch over
beevaartvaantjes spreken, wil ik hier aanstippen dat, op 6 oogst
1931, de koster mij verzekerde, dat de koperplaat van 't oud
vaantje, waarvan geen enkel exemplaar meer bekend is, in de
pastorie nog bewaard was. Is deze inlichting juist, dan ware het
wenselijk dat men van de oude plaat afdrukken zou maken. Het
nieuw vaantje, ontworpen door G. Michiels in 1942, is zeker heel
schoon ; maar de << vaantjesboeren » — en ze zijn legio — zouden
er prijs op stellen oud naast nieuw in hun verzameling te bezitten.
Met de herinrichting van de broederschap in 1657 kreeg men,
op 1 juli 1660 een reeks Romeinse aflaten. We bezitten een plakbrief
<< Aflaeten van het vermaert Broederschap van het H. Cruys in
de prochie-kercke van Middelkerke », gedrukt te Brugge << by Joos
Vandermeulen, op den hoeck van de Groote Markt, in het Wit
Cruys ». Het stuk is niet gedateerd ; maar zal tussen 1696 en 1734
gedrukt zijn, daar Vandermeulen eerst in 1696 naar 't Wit Cruys
verhuisde en er in 1734 overfeed ( 6). WelLicht is het van 1732,
toen de broederschap andermaal werd heringericht.
Op hoge feesten draagt het beeld te Middelkerke een zilveren
doornenkroon ( 7 ). In 1734 zal deken Arents aantekenen dat er
twee zilveren doornenkronen zijn, en tamelijk zware (satis ponderosae). In 1859 vermeldt de Inventaris slechts .een kroon meer ;
en dat is de huidige toestand.
Met over die zilveren doornenkroon te spreken, gaan mijn gedachten als vanzelf naar het overige zilverwerk, dat naar onze
Kruisdevotie verwees, en thans verdwenen is ; nl. het kruisreliquiarium en de ex-voto's.

Het Kruisreliquiarium.
In zijn Visitatie van 18 oogst 1734 noteert deken Arents dat
geen enkele relikwie te Middelkerke voorhanden is, maar dat
pastoor Boissonade vurig — vehementer — verlangt een kruisrelikwie te bezitten. Wat normaal is : de aanwezigheid van zo'n
(6) A. Vlsart, Recherches sur les imprimeurs brugeois (1928),
blz. 51, 52.
(7) Te Wenduine was het een zilveren koningskroon. Ze bestaat
nog ; maar wordt, verkeerdelijk, boven de rechtstaande kruisbalk
gesteld. Het beeld te Wenduine droeg daarbij, zoals de Spaanse
kruisen en het wanderkruis te Hoboken, een rijk bestikt kleed.
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relikwie kon de bestaande kruisdevotie nog aanwakkeren. Mgr. Van
Susteren schorik een kruisrelikwie ( 8 ), maar hij wade dat deken
Arents ze in voile staatsie te Middelkerke zou inbrengen ( 9 ). Wat
dan ook gebeurde op de Kruisverheffing, 14 september 1735.
Om de relikwie op behoorlijke wijze te kunnen uitstellen, liet
pastoor Boissonade bij de Brugse edelsmid Franchoys de Mey een
groot kruis maken, waarin het kleine ronde zeinsel zou gevat
worden. Om de onkosten niet op te drijven, vroeg hij aan de
bisschop enige zilveren ex-voto's te mogen gebruiken, wat hem
schrifteliik werd toegestaan. Het kruis was van verguld koper,
opgewerkt met « chieraeden >> van gedreven zilver. Zijn opvolger,
pastoor Van Loo, vond het kruis niet rijk genoeg. In 1745, ging
hij opnieuw dat zilverbos wat verdunnen en liet het nieuw chieraet >> vervaardigen door de bekende Brugse zilversmid Andries
Petyt. Het relikwiekruis wordt nog vermeld in 1859. Het is nadien
spoorloos verdwenen .

De ex-voto's bij bet H. Kruis.
Het was de gewoonte aan 't H. Kruis zilveren ex-voto's te offeren, meestal zilveren harten met opschriften. In 1734 stipt deken
Arents aan : dat het Vissersgeld van Nieuwpoort elk jaar op
Sint-Jansdag (24 juni) naar Middelkerke pelgrimeert en er een
zilveren hart of fert. Wat, zegt hij, van luttel profijt is voor de
kerk, daar — volgens een traditie waarmee moeilijk kan gebroken
worden — die van Nieuwpoort getrakteerd worden op een voile
ton groot bier (integram dolium majoris cerevisiae). Dat cerevisia
major >> staat bier in tegenstelling met het goedkope « klein bier >>,
dat bij ons spreekwoordelijk geworden is. De kostprijs van die
ton groot bier, zegt de deken, is gelijk aan de waarde van het
geofferde zilver als ze niet hoger ligt
.
Twee keer dus, in 1734 en 1745, heeft men zilveren ex-voto'S
laten smelten. Zeker dat onze folkloristen dat zullen betreuren
want die ex-voto's waren misschien kunstwerken, in elk gevaf
dokumenten en, door de opschriften, van belang voor de geschiedenis. Misschien voelen we ons geneigd die brave pastoors Boissonade en van Loo bij de vandalen en beeldstormers onder te
brengen ! Dat ware hun echter onrecht aandoen. Ex-voto's worden
geofferd... voor de eredienst (11). De ex-voto's van was zijn
(8) Afschrift bewaard in ABB, F. - Mgr. van Susteren had de
relikwie in voorraad, want de echtheidsbrieven zijn van 2 juni
1715, en waren te Rome afgeleverd door Valerianus de Chirichellis,,
bischop van Ferentini.
(9) Het is de zogezegde Exaltatio of Verheffing van de relikwieen,
die bestaat in het plechtig inhalen door de bisschop zelf of zijn
afgevaardigde.
(10) « Cujus valor, si non superet, adaequat valorem saepedicti
cordis ».
(11) Dat slaat natuurlijk op de oude ex-voto's. Wat er thans
geofferd wordt, marbrieten en glazen ex-voto's, kunnerr soms voor
de folkloristen van belang zijn ; meer niet.
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uiteraard bestemd om verwerkt te worden tot kaarsen, ex-voto's van
kostbaar metaal om gebruikt te worden voor gewijd vaatwerk en
sieraden. Het feit dat het gewicht zo'n rol speelt in de offergaven
spreekt boekdelen (12)). Natuurlijk kan een ex-voto op z'n eigen
reeds een kunstwerk zijn en een sieraad : daarom, om de misbruiken
uit te schakelen is, voor 't smelten een toestemming — licentia in
scriptis obtenta — van de bisschop vereist. Maar dat neemt niet
weg dat het geofferde was, zilver en goud, volgens de eerste,
natuurlijke bestemming, de eredienst ten goede komen. Hoeveel
kostbaar en kunstig vaatwerk kwam hiermee niet tot stand ? De
eerste moeilijke periode in de opgang van de beevaartplaats Assebroek heeft men slechts kunnen doorworstelen, dank zij de talrijke
ex-voto's van edelmetaal.
Er is nog iets anders. Heb ik niet gezegd dat deken Arents een
deken is naar het hart van de historieschrijvers ? Als hij, in 1734,
de bisschoppelijke toestemming voor het verwerken van de ex-voto's
overmaakte, heeft hij zorgvuldig de opschriften van de « slachtoffers >> gekopieerd in zijn visitatie-dokument. En wellicht door
dat voorbeeld aangespoord heeft de zilversmid Petyt, in 1745,
op een los bladje de opschriften aangetekend van de ex-voto's
die hij tot sieraad van het relikwiekruis moest verwerken (13).
Dank zij het versmelten, het verdwijnen van de zilveren oblata,
hebben we dus de opschriften nog bewaard. Zij volgen Kier.
zilveren ex-voto's gesmolten in 1734.
1. Een zilveren kruis : Pieter Messeman, deken ; Nicasen Meyen,
Matthys Druyve. 1697.
2. Een zilveren hart : Laureyns Sondelynck als deken, 1699.
3. Een dito : Adriaen Ruben, deken ; Bertel Neirinck, deken van
het H. Cruys tot Middelkercke ; Frans Verkitte als sorgher vande
selve gilde ; jonen dit selver herte, 1705.
4. Een dito : Opgheoffert door Casaen Druyve, deken van het
H. Cruys van Middelkercke ; sorghers Jan Lammen, Norbertus Lambereght. Anno 1714.
5. Een dito : Gejont door deken Francois Willaert ; sorghers Pieter
Coolen ende Cornelis Reuben. 1715.
6. Een dito : Opgejont aen het H. Crus tot Middelkercke door de
Visschers van Nieupoort ; den deken Jan Lammen ; de sorghers
Geraerd Reubens en Cornelis Laurens, den 24 juni 1716.
7. Een dito : Deken Pieter Coolen ; sorghers Joes Lauwerens, Joes
Reuben. Anno 1717.
8. Een dito : Deken Geeraerdt Reubens ; sorghers Cristiaen Jaeckx,
Christiaen Meynen, 1720.
Zilveren ex-voto's gesmolten in 1745.
De acht zilveren harten droegen de volgende opschriften :
1. Dit herte wort ghejont door de visschers van Nieuwpoort ; den
deken Bertermeys Lamberecht ; de sorgers Frans Jaeckx ende Francois
Willaert, den 25 juni 1718.
(12) Vgl. het « opwegen » en de offers in natura.
(13) ABB, F.
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2. Wort ghejont door de Visscherie van Niepoort ; als deken
Fransois Jaeckx ; sorgers Pauwels Vroome, Gerraert Koolen ; ten
jaere 1721.
3. Dit herte wort gheyont door de Visscherie van Nieport ende ander
confreers van de gilde van het H. Cruys van Middelkercke ; deken
Christiaen Jaeckx ; sorgers Jan de Grave, Lauwereins Sonderlinck.
Anno 1722.
4. Dit herte wort gheyont door de Visscherie van Nieupoort aen het
H. Cruys van Middelkercke ; ten jaere 1723 ; was deken Christiaen
Mabe ; sorgers Antonius en Jan Vinck.
5. Dit herte wort gheyont door de Visscherie van Nieuwpoort aen het
Heylich Cruis van Middelkerke ; deken Cornelis Lauwereins ; sorghers
Jacobus en Lauwereyns Druve. Anno 1724.
6. Dit herte wort gheiont door de Visscherie van Nieuwport aen het
Heylich Cruis van Middelkercke deken Joannes Lauwereyns ; sorghers Francois Monteny, Frans Willaert. Anno 1725.
7. Dit herte wort gheiont door de Visscherie van Nieuwport aen
het H. Cruys van Middelkercke ; deken Paulus Vroome ; sorghers
Joannes Willaert, Joannes Velde. Anno 1726.
8. Ghejont vande Visscherie van Nieport. Deken Geeraert Coolen ;
sorghers Adriaen Vroome, Joannes Faes. 1727.
Al is het dat de Vissers van Nieuwpoort eerst in 1716 uitdrukkelijk vernoemd worden en men, in 1722, spreekt van de Vissers
van Nieuwpoort << ende ander confreers van de gilde van 't H. Cruys
van Middelkerke >>, toch, met de namen te overlopen, is men
geneigd te besluiten dat Visserie van Nieuwpoort en Kruisgilde
een en zelfde gesloten groep vormen. In 1718 is de datum niet
Sint-Jansdag 24 juni, maar daags nadien. En het wordt klaar
dat men, zoals deken Arents noteert, elk jaar het zilveren hart
offert. Met de gegeven opschriften kunnen we de serie van 1714
tot en met 1727 (met een enkele uitzondering voor 1719) volledig
doortrekken. En als de deken, in 1734, het gebruik als nog bestaande
beschrijft, zal het wel tot in zijn tijd zijn voortgezet. Misschien
tot en na 1745, wanneer pastoor van Loo de tweede serie slachtoffers doet vallen. Er zijn dus heel wat meer ex-voto's geweest...
(14,.
die spoorloos verdwenen zijn
(14)
Zodat het eigenlijk aan dat
versmelten — dat zogezegd vandalenwerk — te danken is, dat we
een dokument hebben bewaard dat zowel voor de Kruisdevotie te
Middelkerke als voor het Vissersgild van Nieuwpoort van belang is.
De Vissers van Nieuwpoort zijn trouw gebleven aan de traditie
en pelgrimeren nog elk jaar niet meer op Sint-Jansdag, maar
op de Zeewijding — naar Middelkerke.
Minder lovend moet men zich uitlaten over het Kruisgild te
Middelkerke zelf. Hier verzend ik naar de beschrijving van de
maandelijkse Gildemis, zoals men ze vierde tot in de jaren 1870,
een van de smakelijkste bladzijden van onze Monografie (127).
Kan men, mutatis mutandis, tot die traditionele schilderachtige
gewoonten niet terugkeren ? We zien toch dat, in onze dagen,

(14) In 1859 verrneldt men nog : drie zilveren ex-voto's, platen
van 0.22 X 0.16, « met den gekruisten Christus erop ». Ook
verdwenen.
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niet-religieuze verenigingtn met een soort voorliefde teruggrijpen
naar het historisch uiterlijk vertoon ! Zeker, in het godsdienstig
leven is al dat uiterlijke slechts bijzaak ; maar deze traditionele
vormen zijn als de natuurlijke uitbloei van de gevoelens en blijken
heel dikwijls de beste dragers te zijn voor de meest moderne godsdienstige beleving. Ons yolk is nog vatbaar voor het eigen schoon ;
het non-figuratieve spreekt niet tot zijn verbeelding en zijn gemoed.
De processie te Middelkerke kan tot zo'n stuk eigen schoon
worden, als, naast de Vissers van Nieuwpoort, er nu ook in optreedt : het plaatselijk Kruisgild in vol ornaat : de gildebroeders
met de staf bekroond met de << Scheepkins >>, die reeds in de jaren
1600 vermeld worden ; of met het dubbelkruis. Vooral dat dubbelkruis zou ik te Middelkerke in eer hersteld willen zien. Zoals het
in eer gebleven is in de nabije Kruisbeevaart te Zande, dat hierom,
bij onze oude schrijvers, Kruiszande beet. Dubbelkruis als grafkruis
voor de << Confreers >> ; dubbelkruis op kerkgevel en toren ; am
kond te doen : dat Middelkerke een van de grate Kruisheiligdommen
in Vlaanderen is. En, zo hopen we, blijven zal.
M. ENGLISH

KLOKKENGIETERSGESLACHT DE LEENKNECHT UIT HARELBEKE

In zijn gedocumenteerde studie over dit onderwerp in Biekorf
citeert A. Deschrevel enkele leden van deze familie
die geen werk schijnen achtergelaten te hebben. << Van Clais de
Leenknecht, noch van zijn zonen Michiel en Pieter, is ons enig werk
bekend » (p. 339).
In de << Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters
van de Keure >> door A. De Vos (Mij voor Gesch. en Oudheidkunde
te Gent, 1958) komen volgende pachtcontracten voor betreffende
deze familie :
Jan Ghevarde verpacht in 1408 (8 juni) 26 bunder winnende
land en 27 bunder heide, gelegen te Nazareth onder het heerschip
van Eke, aan Klaas de Leenknecht, alias de Clocgietere en Katelijne
zijn vrouw. (nr. 290).
Jacob Wierickx verpacht op 29 nov. 1414 het goed te Plants,
groat 18 a 19 bunder, gelegen te Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve,
aan Jan de Neve, Pieter de Clocgietere en Jan de Backere. (nr. 423).
Lieven van Leyns verpacht op 17 jan. 1444 een eigendom te Ser
Pauwelspolder (Hulsterambacht) aan Pieter Leenknecht fs. Pieter.
(nr. 1199).
Alleszins de twee eerste, en mogelijk de derde pachtbrief, tonen
aan dat Clais de Leenknecht niet als klokgieter de wereld inging,
maar wel landbouwer is geworden. Het is dus klaar dat hij noch
zijn afstammelingen klokken hebben gegoten.
(1959, 321-340)

L. V. A.
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EERSTE DICHTPROGRAMMA VAN GEZELLE
Op 18 oktober 1856 werd Augustin Frutsaert, principaal (directeur)
van het college te Poperinge, tot superior benoemd van het Klein
Seminarie te Roeselare in opvoeding aan Mgr. Faict, die op diezelfde
dag grootvicaris van Mgr. Malou was geworden ( 1). In deze nieuwe
functie zou de vaderlijke grootvicaris blijven waken over Gezelle,
die hij kort voor zijn heengaan uit Roeselare in een « note confidentielle >> aan Mgr. Malou als toekomstige leraar van de poesisklasse voorgesteld had (2).
Het volgend jaar reeds in november kreeg Faict de gelegenheid
om zijn plan ten uitvoer te brengen, daar de poesisleraar Castel
pastoor was geworden te Voormezele.
Deze benoeming van Gezelle tot leraar van de poesis was waarschijnlijk reeds geregeld in een vertrouwelijk gesprek tussen Faict
en Frutsaert, want op 20 november 1857 schreef deze laatste naar
de Grootvicaris te Brugge dat hij er zich over verwonderde dat de
officiele benoeming van Gezelle uitbleef. De zaak was eigenlijk
reeds geregeld daar Frutsaert op dezelfde dag van zijn schrijven,
dus op 21 november, aan Gezelle de opdracht had gegeven de
volgende dag in de poesis te beginnen. De Roeselaarse superior
liet weten dat er, ook naar zijn eigen oordeel, geen betere keus
mogelijk was, maar bij Gezelle stootte hij op tegenstand om de
nieuwe functie te aanvaarden ('). Wellicht zou de officiele benoemingsbrief uit Brugge deze tegenstand helpen overwinnen.
Wat was de oorzaak van Gezelles weerzin bij het aanvaarden
van de poesisklasse ? Zag hij in de benoeming een verder afgedreven
zijn van het missionarisplan in Engeland, plan dat hij op 2 april
1857 formeel aan Mgr. Malou medegedeeld had ? ( 4) Of wist hij
zichzelf misschien onvoldoende voorbereid of minder aangelegd
voor hetgeen Verriest in zijn « Twintig Vlaamsche Koppen >>
noemde een opvoeding die sedert honderde jaren gezeteld was...
waar de boeken gekozen waren, de uitleg gereed lag, de werken
geregeld, het onderwijs en de leering vast in vaten lagen : scheppen
en uitgieten. » ?
Hugo Verriest, leerling van dit eerste poesisjaar getuigt het :
Gezelle wilde daar niet van ; of lievet wist daar niets van ; of
liever stond daarbuiten en was daarbuiten geheel ».
In ieder geval de eerste week viel nogal mee, tenminste bij de
leerlingen. Op de eerste zondag van de advent 1857 schreef Gezelle
(1) Zie Biekorf 1954, blz. 188 en 1959, blz. 264. - Acta Mgr. Malou
1856, pag. 359-360, 18 oct.
(2) Zie J. Pollet « Gezelle te Roeselare » Biekorf 1954, blz. 188 :
rapport van Faict over Gezelle in dato 31 juli 1856.
(3) Brief van superior Frutsaert aan Grootvicaris Faict, in dato
20 november 1857. Archief Bisdom Brugge, correspondentie Malou
(zie bijlage I).
(4) Zie J. Pollet, Brief van Gezelle aan Malou, Biekorf 1954,
189-191.
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-naar huis ( 5) : « ...Ik ben wel ontvangen geweest als professor en
-bij magt van studie gaet alles wel tot nu gij verstaet dat ik niet
veel tijds heb om te schrijven... ».
Gans anders oordeelde de superior, waarschijnlijk verontrust
door de retoricaleraar Vanhove, over dit succesrijk poesisdebuut,
-want terwijl Gezelle naar huis schreef ging een alarmerende brief
naar het Bisdom over het revolutionair onderwijs van de nieuwe
poesisleraar. De brief is niet bewaard, wel het antwoord van Faict
aan Frutsaert ( 6). Men had het erg op Gezelle gezien, men stelde
'harde maatregelen voor, maar gelukkig was Faict daar om het
ergste te vermijden. Vooral Vanhove had het tegen het te buiten
.gaan van het programma. In het antwoord laat Faict weten dat
men zich in de po'isis aan het programma dient te houden en dat
daar niets mag gedoceerd worden dat tot de leerstof van de retorica
-behoort. Verder schrij ft de Grootvicaris voor dat men trapsgewijze
en voorzichtig de activiteit van de studenten moet opvoeren ; dat
de geheugenlessen en de avondwerken goed moeten verzorgd
worden. Ook had Gezelle misschien reeds met enkele leerlingen een
te losse omgang gehad, want de raad wordt gegeven dat de meest
verdachte leerlingen in het muziekkorps van het college of in de
lettergilde zouden tewerkgesteld worden.
Een week volstond dus om een probleem te scheppen dat ernstig
'genoeg bleek om Brugge er over in te lichten. Dit stuk staat in
de Acta betiteld als : « Pas d'innovation a introduire dans la methode
d'enseigner au petit Seminaire >>.
Faict bleef van dichtbij het Klein Seminarie volgen. Een week
na dit incident schreef hij aan Frutsaert dat hij eigenlijk van plan
geweest was om geen opvolger voor Gezelle te zenden.
De leraars, zo schrijft hij, hebben er te weinig werk. Schipman
-b.v. heeft slechts zes uren les per week, maar indien er toch een
priester moet komen na de benoeming van Castel en de promotie
van Gezelle, dan zal dit slechts na de priesterwijdingen van december gebeuren ( 7), en het volgend jaar kwam de grootvicaris Faict
zelf naar Roeselare om in alle klassen persoonlijk de inspectie te
doen (8).
Het jaar 1858 bracht voor Gezelle de bevestiging van zijn
dichtersfaam. Kart naeen verschenen « Dichtoefeningen >> en
« Kerkhofblommen ». Voor dit eerste werk schreef Mgr. Malou
een « Goedkeuringe » waarin hij feitelijk zijn verwachtingen over
Gezelle uitsprak nl. hem te zien uitgroeien tot een dichter op
religieuze thema's : « ... Dit werk dat den schrijver moet tot eere
(5) Guido Gezelle's Verzameld werk, Jubileum-uitgave, brieven
van- aan- en over Gezelle, Deel II der brieven, Standaard Boekhandel 1939, blz. 69, brief 51a, brief van Gezelle aan zijn ouders.
(6) Acta Mgr. Malou 1857, blz. 442, 27 nov. (Zie bijlage II).
(7) Acta Mgr. Malou 1857, 4 dec. blz. 447, Grootvicaris Faict aan
Frutsaert.
(8) Acta, Mgr. Malou 1858 7 mei, blz. 160-161, Grootvicaris Faict
:aan Frutsaert.
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strekken, zal ook, verhopen wij, van langs om beter bewijzen dat
Godsdienst en Deugd de schoonste stoffen leveren voor Letteren Dichtoefening ».
Korte tijd na het verschijnen van Gezelles eerstelingen sprak
Mgr. Malou met zijn Roeselaarse poesisleraar over een plan om
een aantal godsdienstige gezangen op te stellen vooral ten dienste
van de scholen en genootschappen. Dit geschiedde naar aanleiding
van de jaarlijkse priesterretraite waar Gezelle bij Mgr. Malou werd
geroepen ( 9). Voor de priesters uit de bisschoppelijke colleges ging
deze retraite in 1858 door op 19 september te Brugge (11.
Luidens de begeleidende brief ging Gezelle geestdriftig in op
het plan dat de bisschop voorstelde en dat hij later in detail zou
meedelen. Het duurde echter nog bijna vijf maanden vooraleer
Mgr. Malou ermede klaar kwam. Eerst op 3 februari 1859 werd
het plan naar Roeselare opgezonden (11).
Reeds vroeger heeft men losse stukken uit dit bisschoppelijk plan
gepubliceerd zonder de tekst van de begeleidende brief ( 12 ). In
deze publicatie ontbrak o.m. het ganse gedeelte dat handelt over
de H. Mis, deel dat van het ganse plan nog het meest tot een
uitwerking kwam nl. in de christologische gedichten van « Gedichten,
Gezangen en Gebeden >>. Aileen met de titel ging dit werk terug op
het bisschoppelijk verlangen nl. « cantiques spirituels » te schrijven.
In de begeleidende brief had Mgr. Malou gevraagd dat de
gedichten, naarmate ze gereed waren, naar Brugge zouden opgestuurd worden. De stijl van deze volkspoezie moest klaar, eenvoudig,
beknopt en duidelijk zijn.
Alles bij elkaar was deze vererende opdracht eigenlijk een kruis
voor de dichter, die nu op bevel moest schrijven over onderwerpen
als de Maria-congregaties, het genootschap van de H. Kindsheid
en de St.-Vincentiusvereniging. Het ganse stuk is het werk van
een theoloog die naast de filosofie ook de poezie als dienstmaagd
van de godgeleerdheid wilde aanwenden. Dat Gezelle voor dit plan
werd uitverkoren moet natuurlijk in betrekking gebracht worden
met de uitgave van Kerkhofblommen, werk dat enkele maanden
vroeger verscheen en dat de begrafenisliturgie in volkse dichtkunst
had bezongen.
Het is dan ook begrijpelijk dat nooit een gebedenboek op
rijm tot stand kwam volgens het schema van de bisschop. Slechts
het gedeelte over de H. Mis, uitgewerkt in christologische zin,
schijnt Gezelle geinspireerd te hebben in gedichten als : Jesu, Jesu
(9) Acta Mgr. Malou 1859, 3 februari, blz. 39-42, Lettre a Mr Gezelle a Roulers, inleidende brief.
(10) Zie : Collectio Epistolarum Pastoralium, 1858, Nr 160. blz.
250-251.
(11) Acta Mgr. 1Vialou 1859, 3 februari, blz. 39-42.
(12) Zie « De Spectator » Algemeen Weekblad, 5e jaargang Nr 47,
vrijdag 25 november 1949, blz. 11 van het speciaal Gezellenummer,
verschenen naar aanleiding van de 50e verjaardag van het afsterven
van Gezelle
Prof. Paul Sobry).
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liefste Jesu inijn, Jesu waar 't den mensch gegeven, Dank, 0 die
mijn zonden, God is daar of den zegen met' het Alderheiligste,
Ergo erravimus, Gij bads op eenen berg, Blijdschap, Zonde.
Ongetwijfeld staan ook in de « Driemaal XXXIII Kleengedichtjes >> religieuze stukjes die ontstaan zijn in de maanden waarin
Gezelle met de bisschoppelijke opdracht gekweld zat. In ieder
geval de inleiding op dit laatste werk, gedateerd 23 juni 1860,
spreekt duidelijk in deze zin : « Lezer dezer. Het woord « Kleengedichtjes » zal u doen peizen op het « Kleengebeedtje », waarmede
eertijds — eilaas nu niet meer — alle leeringe aanvang nam • mochten
hier en daar een van deze mijne Kleengedichtjes een goed gedacht
in uw geheugen, of een goed gebed uit uw herte streelen, 't ware
al vele om te antwoorden op uwe billijke vrage : Cui bono ?
Waartoe dient dat ?
Het zou misschien ook kunnen helpen goed maken dat dichten en
bidden, na den rechten eisch, al dikwijls deur malkander loopt... >>.
Eerst in 1862 liet Gezelle, op vraag van Hugo Verriest en
Hendrik Vandoorne, zijn bundel « Gedichten, Gezangen en Gebeden >> verschijnen. Maar dan was de opdrachtgever Mgr. Malou
zwaar ziek en het was grootvicaris Faict die het imprimatur
verleende.
Enkele christologische gedichten uit de Roeselaarse tijd blijken
op de bisschoppelijke opdracht terug te gaan. Het programma
van Mgr. Malou bleef in zijn geheel onaangeroerd liggen, het was
immers al te abstract en te algemeen catechetisch opgevat om een
dichter te bekoren die veeleer op de liturgische beleving van de
geloofswaarheden was gericht. Enkele jaren later zou Mgr. Faict,
bisschop geworden, Gezelle met een nieuwe opdracht belasten nl.
de journalistiek te Brugge. Wij weten dat ook deze opdracht
mislukte. Eerst Kortrijk heeft Gezelle van opdrachten bevrijd en
deze vrijheid heeft hem in staat gesteld zijn diepste dichterlijke
wezenheid terug te vinden.
JOZEF GELDHOF

BIJLAGE I

Superior Augustin Frutsaert aan Grootvicaris Faict.
Roulers 20 9bre 1857.
Monsieur le Vicaire-general,
Je m'etonne de ne pas avoir regu la nomination of ficielle de
Mr Gezelle comme professeur de Poesie. Quoiqu'il en soit, je viens
de lui ,dire qu'il doit se tenir pret pour demain matin. J'espere parvenir a vaincre sa repugnance. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de
meilleur choix possible. Mr Bethune m'a fait part de l'entretien qu'il
a eu avec Vous quant au remplagant de Mr Gezelle ( 13 ). Je ne connais
ce Mr que de reputation. Mais, tout bien examine, je pense que ce
serait pour nous une excellente acquisition, je dirais Presque une
necessite. Nous avons besoin d'un homme qui cache l'anglais et l'alle(13) Op 18 oktober 1856 werd E. H. Bethune onder-superior benoemd te Roeselare. Zie Acta Mgr. Malou 1856, blz. 359-360, 18 oct.
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a donner pendant que Mr Gezelle se rend en Philosophie de sorte
qu'un seminariste pourrait difficilement suffire a la besogne. Le cours
de commerce va bien et it serait deplorable de le voir decliner. Je
compte Mr le Vicaire-general sur votre devouement bien connu et
sur votre attachement a notre maison. Comme Vous connaissez la
marche des choses, je suis certain que Vous veillerez a ce que le
poste soit Went& rempli. Si nous ne pouvons pas obtenir le Mr en
question, envoyez nous s.v.p. ce que vous avez de meilleur.
Dans cette attente je reste avec les sentiments les plus affectueux
Votre tres-devoue serviteur
Augustin Frutsaert sup.
P.S. Si la lettre de Mr Gezelle n'etait pas expediee, veuillez s.v.p.
la faire expedier le plus tot possible.
BIJLAGE II
Grootvicaris Faict aan superior Frutsaert.
Le moyen que vous proposez est violent, mais serait-il efficace ?
Nous pensons qu'il ne le serait pas. Monseigneur est d'avis que vous
commenciez par l'emploi du moyen suivant : s'en tenir, en seconde,
aux matieres propres a cette classe et n'y enseigner rien de ce qui
appartient a la rhetorique ; augmenter graduellement et avec prudence
le travail des eleves, au point de leur rendre toute autre etude impossible ; exiger des jeunes gens, que Fon soupconne, qu'ils sachent
leurs legons de memoire et qu'ils fassent leurs devoirs parfaitement ;
les plus suspects pourraient etre lances dans la musique ou etre
employes a run ou l'autre travail agreable accessoire p.e. a la societe
litteraire.
signe J. Faict Vic. gen.
(Acta Mgr. Malou 1857, blz. 442, 27 nov. : Lettre a Mr Frutsaert
superior du petit-seminaire de Roulers).
BIJLAGE III
Mgr. Malou can Guido Gezelle.
Lettre a Mr Gezelle, Professeur a Roulers.
Lors de la derniere retraite, je Vous ai exprime le desir de vous
voir consacrer votre talent pour la poesie flamande, a la composition
d'un certain nombre de cantiques et de chansons spirituelles a l'usage
des ecoles, des congregations et des conferences de St.-Vincent de Paul.
Vous avez accueilli ce desir avec empressement et depuis lors vous
m'avez assure que vous aviez déjà fixe votre attention sur quelques
sujets pratiques.
De mon cote je Vous ai promis une espece de programme de sujets
que je voudrais voir traites. Je viens aujourd'hui acquitter cette promesse. Malgre son etendue le programme ne doit pas Vous effrayer.
Il est impossible de l'executer tout entier d'un seul coup. Au contraire
it vaut mieux l'executer par parties, en traitant chaque sujet au
moment oil vous aurez une inspiration et en suivant vos gaits.
En poursuivant ce plan, vous finirez par l'executer tout entier.
Envoyez-moi s.v.p. les parties executees fait a fait que Vous les
aurez achevees.
Je demanderai au St Esprit qui est rime des poetes Chretiens de
.vous eclairer de sa lumiere et de vous chauffer de ses feux.
Il est evident que pour les poesies populaires, it faut adopter un
style populaire, facile, concis et net.
(signe) J. B. Eveque de Bruges.
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Programme de sujets a mettre en vers.

Le Pater — 1'Ave — Le Credo — Les dix commandements de Dieu
— les commandements de l'Eglise...
Les prieres du matin...
Les prieres du soir...
Au commencement de l'ecole...
A la fin de l'ecole...
Cantiques au commencement, au milieu et a la fin de la Ste Messe.
Pensees analogues:
1° La messe renouvelle le sacrifice du calvaire : suivons Jesus jusqu'au haut de la montagne d'expiation ; pleurons nos peches, demandons des graces, l'esprit de penitence etc.
2° A la consecration : admiration a la pensee du miracle, qui s'opere.
Les anges descendent du ciel et adorent autour de l'autel. Prosternonsnous d'esprit et de corps, adorons, remercions.
3" Le fruit du Saint sacrifice, au spirituel et au temporel. Les
actes de foi, esperance, charite, contrition.
Preparation a la confession...
Preparation a la sainte communion...
La congregation : c'est la famille de Marie...
Notre-Dame de Dadizeele...
La devotion a la Sainte-Enfance...
La Societe de Saint Vincent de Paul : quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum ! Elle est repandue par tout l'univers,
elle s'occupe de touter les oeuvres de charite. Elle fait du bien a ceux
qui lui appartiennent comme membres, et a ceux qui sont l'objet de
sa charite. Le Souverain Pontife l'a benie, les Eveques la protegent,
les pauvres la benissent, tout le monde l'aime... Soyons toujours
enfants fideles de St. Vincent de Paul.
(Acta Mgr. Malou 1859, 3 februari, blz. 39-42).

Familie Vandeplancke
Uit een brief van Frank P. Vandeplanck uit Dover, Delaware USA
het volgende.
Mijn naam werd vroeger geschreven Vandeplancke, zo staat hij
op het graf van mijn grootmoeder te Philadelphia.
Mijn grootvader Pierre was geboren te Brugge, zijn vrouw was een
Templers uit Brussel. Zij hadden vier zonen en twee dochters die alle,
naar ik meen, te Rijsel geboren waren. De familie kwam in 1893 naar
Philadelphia. Hun bestaan lag in de textielnijverheid.
Mijn vader Frank (f 1951) was de oudste zoon. Mijn moeder, Helene
Declercq, stamt uit een familie die te Waregem en te St.-Niklaas-Waas
gevestigd was.
In heel Amerika kon ik maar een naamgenote vinden, een Jeanne
Vandeplanck te New York, dochter van Georges Vandeplancke uit
Kortrijk. Deze laatste was ca. 1910 naar hier uitgeweken. Naar ik vernam
zouden deze Kortrijkse Vandeplanckes uit Lauwe afkomstig zijn.
Bestaat er een stamboom van de Vandeplanckes ? Of kent u een
lid van deze of een aanverwante familie die genealogische gegevens
over zijn ascendenten verzameld heeft ?... Brusselse verwanten heb ik
daarover aangeschreven. Met onvoldoende gevolg...
De belangstellenden aanbevolen.
B.
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DE FROOSDIJ VAN SINT-DONAAS TE BRUGGE
LIGGING EN INRICHTING

De proosdij van Sint-Donaas was een heerlijkheid die door de
graaf van Vlaanderen als leen gegeven werd aan een geestelijk
waardigheidsbekleder : de proost.
De uitgestrektheid van deze kerkelijke heerlijkheid was zeer
groot : zij vormde een enclave in niet minder dan negen kasselrijen,
nl. Brugge (het Brugse Vrije), Veurne, Bergen, Broekburg, Kassel,
Belle, Rijsel, Kortrijk en Gent (de Oudburg).
Oorspronkelijk stelden de kanunniken van St.-Donaas een onder.
hen aan als proost. In 1562 kwam het nieuw opgerichte bisdom
Brugge in het bezit van de heerlijkheid. Van dan of bestond er
identiteit tussen de bisschop en de proost.
De proosdij bestond binnen het Brugse Vrije uit twee delen :
1. het Proossche (Tproofsche, 1380 ; lat. prepositura, 1286 ;
fr. prevostei, 1294) ; hier werd de proost (proofst, 1380 ; lat..
prepositus, 1067 ; fr. provost 1294) in de uitoefening van zijn
macht bijgestaan of vervangen door 28 erfelijke magistraatspersonen„
Redenaars (redenaer, 1428 ; lat. racionator, 1067 ; fr. reneur, 1411)
geheten. Aan het hoofd van het college der Redenaars stond een
president. De laten van het Proossche komen voor als proof st-

laten (1380) .
2. het Kanunnikse (Tcanoncsche, 1380) ; hier had de proost zijn
gezag grotendeels overgelaten aan de deken en kanunniken van het
kapittel. De laten van dit gebied worden canonckelate (1380).
genoemd.
Juridisch gezien had het Proossche een leenhof en een vierschaar,,
die beide uit zeven Redenaars waren samengesteld.
Het Kanunnikse daarentegen bezat slechts een vierschaar, waarin
vier kanunniken zetelden. Men noemde ze kanunniken « zittende ter
vierschaere » (1566) , kanunniken « tournarissen » (1588) .
Het leenhof van de proosdij te Brugge ressorteerde onder de
Wetachtige Kamer van Vlaanderen. Alle leenzaken vielen vanzelfsprekend in zijn bevoegdheid. Vijf leenhoven waren eraan ondergeschikt nl. die van de proosdij van St.-Donaas te Veurne, Kassel„
Belle, St.-Winoksbergen en Rijsel.
De vierschaar van het Proossche bezat volledig de drie grader,,
van justitie en mocht dus ook in de ergste zaken vonnissen. De
vierschaar van het Kanunnikse daarentegen hield zich in criminele
zaken uitsluitend bezig met het onderzoek ; voor de uitspraak ende terechtstelling werd de beschuldigde aan de vierschaar van het
Proossche overgeleverd.
Het Proossche zowel als het Kanunnikse waren geenclaveerd irt
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in zes en het Kanunnikse in zeven secties gesplitst.
Op het Proossche te Brugge trof men o.a. aan :
de leenbank Het Zwaard, de badstoof De Bezem, het hospitaal
van de Potterie, de St.-Erasmuskapel, drie stadspoorten (Spei-,
Koolkerke- en St.-Lenaartspoort), zes molens.
Op het Kanunnikse vond men :
de Waterhalle, het Steen, het landhuis van het Vrije, het
gebouw van de Proosdij, het kantoor van de baljuw van Brugge,
de criminele griffie van de stad, de gemeentelijke thesaurie, de
St.-Donaaskerk, het bisschoppelijk paleis (op de Burg), de dekenij
en de woning van de kanunniken, vier kerken en kapellen, vier
wisselkantoren. In de stad was het Kanunnikse veel belangrijker
dan het Proossche.
Buiten Brugge, in het Brugse Vrije, maakte het Proossche een
enclave uit in 36 en het Kanunnikse in 28 parochies. Het eerste
was ruim 3 1i uitgestrekter dan het tweede (resp. 6959 en 1921 gemeten). Alleen reeds te Slijpe, Sint-Kruis en Mannekensvere bedroegen de Proostlanden resp. 1735, 728 en 581 gemeten. Sedert
de 17e eeuw was, met het oog op het innen van de belastingen,
het Proossche in zes en het Kanunnikse in acht districten ingedeeld.
Deze indeling zag er uit als volgt.

Districten van het Proossche.
1. St.-Kruis, St.-Katharina (bij Damme), Moerkerke, Lapscheure.
2. Koolkerke, Oostkerke, Westkapelle, Dudzele, Ramskapelle.
3. Wenduine, Zuienkerke, St.-Andries, Varsenare, Snellegem, Jabbeke,
Zerkegem, Stalhille.
4. Vlissegem, Klemskerke, On denburg, Zandvoorde, Ettelgem, Roksem.
Bredene, Gistel, Snaaskerke, Leffinge.
5. Slijpe, Middelkerke, Wilskerke, Westende, Mannekensvere.
6. Vladslo, Werken, Handzame, Esen.
Secties van het Kanunnikse
1. Vlissegem, St.-Pieters-op-de-Dijk, Houtave, Meetkerke.
2. Bredene, Zandvoorde, Oudenburg, Klemskerke, Middelkerke,
Westende.
3. Ettelgem.
4. Dudzele, Ramskapelle, Westkapelle, Oostkerke, Koolkerke, St.-Gillis
(Brugge), Moerkerke, Zuienkerke, Lissewege, Heist, Uitkerke.
5. St.-Katharina (bij Damme).
6. Aartrijke.
7. Zarren, Esen.
8. Sint-Michiels, Oostkamp.
Op het Proossche beyond zich bijna geheel het vissersdorp
Wenduine en werd de paardenmarkt van Jabbeke gehouden, terwijl
op het Kanunnikse het vleeshuis van St.-Michiels gelegen was.

— 317 —

Voor sommige van de genoemde parochies bevat het archieffonds
dan ook zeer belangrijke bronnen voor hun geschiedenis. Dit is het
geval voor Wenduine, maar ook by. voor Mannekensvere, van welke
parochie de rekeningen van kerkfabriek, dis en broederschappen
aanwezig zijn.
Buiten het Brugse Vrije lagen de Proostlanden vooral in FransVlaanderen (kasselrijen Bergen, Belle en Kassel). In Veurne
Ambacht (Pollinkhove, Nieuwpoort, Lo en Reninge) waren ze
minder aanzienlijk. In de overige kasselrijen (Rijsel, Broekburg,
Kortrijk en Gent - Oudburg) waren ze weinig belangrijk.
Kanunniklanden trof men enkel aan binnen het Brugse Vrije.
Deze gegevens zijn overgenomen uit de inleiding van de pas
verschenen Inventaris van het Archief der Proosdij van Sint-Donaas
te Brugge, bewerkt door DR. JOS. MARECHAL, adjunct-conservator

van het Rijksarchief te Brugge. Een uitgave in-8 0 van XII-82 pp.
met bibliografie en index van persoons- en plaatsnamen.
Met dit werk wordt de zoekers een voortreffelijke gids in de hand
gegeven, een praktische wegwijzer door een belangrijk fonds. De
gegevens uit de inleiding, die voor vele van onze lezers kunnen
nuttig zijn, werden door de auteur welwillend aangevuld met de
oudste gedateerde benamingen van de instellingen en waardigheden.
B.

ALLER EN FLANDRE SANS COUTEAU

Biekorf 1957, 192, 242 ; 1958, 380.
F. De Potter en J. Broeckaert in hun « Geschiedenis van den

Belgischen Boerenstand » (Brussel, 1880), p. 340, vermelden een
spreuk die bij de Walen vroeger in gebruik was om aan te duiden
dat de Vlamingen vechtersbazen waren :
Qui va en Flandre sans couteau
Il perd de beurre maint morceau.
Vechten met messen was voorheen een zulkdanige plaag geworden
dat Lodewijk XIV bij de verovering van Frans-Vlaanderen een
speciaal edict uitvaardigde (St.-Germain-en-Laye, juni 1669) waarbij
bevolen werd dat alle tafel- en andere messen binnen de drie dagen
langs boven moesten rondgeslepen worden (p. 340-341).
Het is nog zo heel lang niet geleden dat er op onze vlaamse
buiten geen zondag kon voorbijgaan of er werden messen getrokken.
De oorsprong van « aller en Flandre sans couteau moet niet
verder worden gezocht dan in de fel verspreide kwaal van het
messen-trekken, die zulke omvang aangenomen had, dat buitenlanders ze bij een bezoek aan onze streken, wel zeker zullen opgemerkt hebben.
L. V. A.
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MENGELMAREN
WESTVLAMINGEN OVER AMERIKA

Wie van onze landgenoten die v6Or 1900 de Verenigde-Staten
van Noord-Amerika heeft bezocht of naar dit land is uitgeweken,
heeft een geschreven getuigenis van zijn reis of van zijn verblijf
nagelaten ? Uitgegeven of onuitgegeven, gedrukt of geschreven, in
openbaar of privaat bezit ?
Op deze vraag heeft DR. A. DE SMET, adjunct-conservator aan
de Koninklijke Bibliotheek van Belgi.e, een antwoord uitgewerkt dat
tegelijk een inventaris en een programma is. De auteur was de
aangewezen man voor deze ontzaglijke bio-bibliografische onderneming, zijn ontginnend werk op het gebied van de Belgische uitwijking naar de USA heeft immers zijn naam gevestigd.
De nagelaten geschriften zijn, voor ieder van de opgespoorde
mannen, van zeer verschillende omvang, zij gaan van enkele brieven
tot reeksen publicaties. De belangrijkste schrijvers zijn : de Franciscaan Hennepin van Ath (t 1701), de Jezuieten Van Quickenborne
van Petegem-Deinze (t 1837), Vande Velde van Lebbeke (t 1855)
en De Smet, de Indianenapostel, van Dendermonde (t 1873) ;
daarop volgen de Waalse uitwijkelingen Houzeau, Leclercq en Perlot
van Herbeumont (t 1900), die als goudzoeker in California is
begonnen, fortuin heeft gemaakt en over zijn Amerikaans avontuur
talrijke brieven en een autobiografie heeft nagelaten (waarin hij o.m.
zijn ontmoeting vertelt met No Voet, een timmerman uit Knesselare,
die sedert 1850 in Oregon werkzaam was).
Op een totaal van 250 namen van schrijvende Amerikavaarders >>
van v45,6r 1900, zijn er 27 Oostvlamingen, waarvan 13 missionarissen,
en 20 Westvlamingen, waarvan 18 missionarissen, daaronder zes
die in Amerika bisschop geworden zijn. Onder deze laatsten heeft
vooral Mgr. Camille Maes (t 1915) van Kortrijk, een medewerker
van Rond den Heerd, heel wat berichten uit zijn bisdom Covington,
Oregon, nagelaten.
Het spreekt vanzelf dat hetgeen hier werd bijeengebracht op
aanvulling wacht. Vooral mededelingen over << brieven van Amerikaanders » van voor 1900 die nog hier en daar tussen familiepapieren moeten zitten, zouden zeer welkom zijn.
In een leerrijke inleiding tekent de auteur een samenvattend beeld
van ons aandeel in de Amerikaanse reisliteratuur. Registers op
persoons- en plaatsnamen maken het werk zeer handig. — A. V.

a

— A. DE SMET.

Voyageurs belges aux Etats-Unis du XVIle siècle

1900. Notices bio-bibliographiques. Brussel 1959. In-8, 204 blz. Met

10 platen. Uitgegeven door het Patrimonium van de Koninklijke Bibliotheek van Belgie.
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HET HUIS VAN CALOEN

De eerste bekende van Caloens in Vlaanderen waren de kinderen
van Gossaert de Calonne (uit Doornik) en Maria Scaeck (1. 1427).
Calonne werd Caloen, gesproken en geschreven, toen naamdragers
overgingen naar Gent (?) en Tielt, waar de Caloenstraat hun
naam bewaard heeft.
Een van de kinderen was Wouter van Caloen, die ca. 1400 hoogbaljuw van de stad Kortrijk was en trouwde met een dochter van
de heer van Gistel en Ingelmunster. In dezelfde jaren 1400-1600
bloeide ook een tak van Caloen te Ardooie.
De openbare ambten leidden een tak over naar het Brugse Vrije
en naar de stad Brugge. Hier zag de familie van Caloen, in de loop
van de 17e en 18e eeuw, haar kwartieren aangroeien door allianties
met grote namen uit de ambtsadel als Rommel, Woestwynckel,
Nieulant, Croeser, Rotsart. In de 19e eeuw was de tak van Loppem
aan de leiding en de naam. van Caloen werd innig verbonden met
het politieke, sociale en godsdienstige leven. Ook in veel ruimere
kring dan West-Vlaanderen. Men denke aan de stichters van de
St.-Franciscus Xaverius-verenigingen en van de nieuwe St.-Andriesabdij.
De geschiedenis van het geslacht van Caloen kan men nu lezen
in het prachtwerk dat BARON JEAN VAN CALOEN heeft laten
drukken onder de bescheiden titel : Histoire gênealogique de la
maison de Calonne et van Caloen en Tournaisis et au coma. de
Flandre, suivant le manuscrit du baron lean van Caloen. (Brussel
1959, 434 bez. in-8 ; met talrijke platen en uitslaande genealogische
tabellen. Niet in de handel.)
Deze gemoedelijke titel dekt het genealogisch werk van een man
van adel die al te bescheiden over zichzelf denkt en schrijft. Het
werk zelf is echter getuige : het veronderstelt een rijk huisarchief,
een kostbare bibliotheek, een leven van opzoekingen, een strenge
critische geest, echte liefde voor de historische waarheid. En daarenboven en vooral : een fijne humanistische cultuur die heel het stamkundige kader doorwaait. De kasteelheer van Loppem heeft ons
een menselijk document van eerste rang geschonken en door de
boeiende heroproeping van zijn voorzaten en door de geest en
de toon waarin deze indrukwekkende retrospectie werd uitgevoerd.
A. V.

DE << VLAEMSCHE STER >> TE LEPER

Vraagwinkel hiervoor blz. 292

Over de toneelvereniging << De Vlaemsche Ster » die in de
jaren 1860 te leper bloeide kan J. N. wel inlichtingen vinden in
het weekblad << De Toekomst » dat in deze jaren te leper verscheen.
De verzameling van dit blad bevindt zich op de Stadsbibliotheek
van leper.
0. Mus
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VLAAMS GAREN IN ENGELAND

Reeds in de 15e eeuw werd niet al het vlasgaren dat in Vlaanderen
gesponnen werd op eigen getouwen tot lijnwaad geweven.- Ben belangrijke handel voerde grote hoeveelheden garen van onze befaamde
garenmarkten naar het buitenland, o.m. naar Engeland en Schotland.
Brugs garen, Bruges thread, was van de 15e eeuw of en tot in
de jaren 1600 bekend in Renfrewshire (westkust van Schotland).
In Engeland zelf is de Vlaamse bruine vlasdraad << the Flemish
brown flaxen thread >> bekend onder de naam << Outnal Thread,
Wotenall Thread, Utnard Thread >>. Deze benamingen, die voorkomen in de 15e en 16e eeuw, zijn vervormingen van de naam van
een van onze belangrijkste garenmarkten, nl. Oudenaarde.
Uit de kloosters van Italie en Vlaanderen werd ook in de 16e eeuw
garen ingevoerd onder de naam Nun's thread, Sister's thread. Dit
fijne witte garen werd in Engeland gezocht voor het fijne handwerk
(naaldkant en kloskant).
Deze gegevens uit Engelse documenten zouden voorzeker uit
Vlaamse bronnen kunnen aangevuld worden.
E. N.

SCHIPWARE

Schipwinkel, zegt De Bo in zijn Wvl. Idioticon, anders nog
schopwinkel, schepwinkel, betekent kruidenierswinkel. Schipware vermeldt hij niet.
Te Poperinge is schipware nog heden in gebruik voor << kruideniersof koloniale waren >>, die per schip werden aangebracht. Schipware
zegt men niet van alle kruidenierswaren, maar wel bepaaldelijk van
koffie, thee, rijst, peper, muskaatnoot en andere specerijen. Men
maakt wel een onderscheid tussen waren die inlandse producten zijn
en schipware. Men gaat << brood, bloem en schipware halen >>.
C. D.

DAGBOEK VAN JOSEPH BIESWAL VAN BELLE

Vraagwinkel hiervoor blz.

292

Het << Journal voor my », waarin Bieswal zijn lotgevallen op
de vlucht naar Duitsland anno 1793 heeft beschreven werd in de
oorspronkelijke vlaamse tekst gepubliceerd in het Brugse weekblad
't Jaer 70 in feuilleton van 8 october 1870 tot 21 januari 1871.
De opsteller van dit weekblad was alsdan Guido Gezelle ; de publicatie van het dagboek zal wel zijn werk geweest zijn. Aanleiding
daartoe was de Frans-Duitse oorlog die dan aan de gang was en
aan het dagboek een zekere actualiteit verleende. Aan de uitgevers
van de franse vertaling is deze uitgave van de oorspronkelijke tekst
ontgaan. Een vergelijking van hun vlaamse tekst met deze van
't Jaer 70 zou kunnen uitmaken of en in welke mate Gezelle taalkundige wijzigingen aan de tekst van Bieswal heeft aangebracht.
A. V.
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KOEIKWALEN

Vraagwinkel hiervoor blz. 292
De wulf in de steert. — Over deze koeikwaal, anders ook steerteuvel genoemd, zie De Bo, Wvl. Idioticon s.v. en Dr. J. Goossenaerts
die in zijn standaardwerk << De Taal van en om het Landbouwbedrijf in het N.W. van de Kempen » uitvoerig (p. 885-887) over
deze verre verspreide benaming handelt.
Bij ons zegt men steert-evel, en de behandeling wordt hier, te
Stavele, genoemd << van 't steert-evel snijden » en bestaat in het
volgende. Men geeft een langse snede in de staart van het rund
en haalt een blaasje uit (geen worm). Dit wordt gedaan bij dieren
die men niet drachtig krijgt. Wie zou menen dat die praktijken
tot het verleden behoren, slaat de bal mis. Onlangs vertelde mij
een gebuur dat een ander gebuur bij hem was geweest om een vaars
<< van 't steert-evel te snijden ». Beide geburen zijn nog geen
vijftig jaar oud. — A. B. Stavele.
De koge of kogghe. — De benaming komt voor bij Kiliaan (1599).
Koghe, zegt hij, is een besmettelijke kwaal van koeien, varkens en
schapen. Volgens de opgave van Kiliaan behoort het w. koghe tot
de oostned. en boll. dialecten. — A. B. Stavele.
Verdam geeft Coge = pest, besmettelijke ziekte, en citeert een
tekst uit het 15e-eeuwse hollands-utrechtse Bienboeck : << Hier nae
so quam die koge onder sine beesten ende si storven ». Het daarvan afgeleid bnw. is cogich, cogesch, coochs = door veepest of veeziekte aangetast. De oude stadrechten spreken, o.m. in Overijsel,
Groningen en Friesland, van << kogesche beesten... ; vynnich vleysch
off koochs vleis... ; ongeve huede off koogesche velle... ; gheen
vleysch... dat gortich is noch koogich is... ; ontemelyc ofte cogich
vleysch slaen... >> (Verdam III 1676).
NAPOLEON ZAT IN 'T KIEKENKOT

Het liedje op de gevangenschap van Napoleon, dat nog omstreeks
1900 te Nieuwpoort gezongen werd (zie Vraagwinkel in Biekorf
1960, 64) , is geen onbekende. De eerste strofe ervan werd in Eigen

Schoon en De Brabander 42, 1959, 164 door A. Van Hageland
medegedeeld en luidde als volgt :
Napoleon zat in 't kiekenkot
Hou zee !
En de kiekens kakten op zijnen kop
Hou zee !
Al is ons prinsje nog zo klein
Oranje zal toch boven zijn
Vivat Oranje ! Hou zee !
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Het liedje is er dus een uit de Hollandse tijd. Het prinsje
(de latere Willem III) was geboren in 1817.
Heel deze bijdrage van A. Van Hageland over de liedjes van
« Het Edel Kind van Napoleon de Grote » is belangrijk, heel bijz.
om de vergelijking van de opgetekende versies (o.m. een uit
St.-Andries) met de versie in « De Witte >> van Ernest Claes.
A. B. Stavele

DE DODEN BEGRAVEN q IN STROY ENDE SONDER KISTE >>

Fondatie door een onbekende te Brugge
1744

Op 23 juli 1744 verschenen voor het Stadscollege Jonker Joseph
Pardo en mher Francois de Vooght als voogden van het St.-Janshospitaal ; zij vroegen en verkregen de toestemming van het College
om de volgende fondatie te aanvaarden. (Stadsarchief Brugge.
Resolutieboeck 1744-45, f. 82-84).
De stichting werd gedaan door « een onbekende persoone considererende de groote aermoede ende verlaetenheydt vande menschen
die commen te sterfven in het voorseydt hospitael... >> De voorgenomen fondatie voorziet een mis tot lafenis « van ider ziele wiens
lichaem aldaer [op het kerkhof van het hospitaal] sal commen
begraeven te worden in stroy sonder kiste >> ; de mis zal gelezen
worden « in het cappelleken staende op het kerckhof oft inde kercke
van hetselve hospitael ». De stichtende « persoone » voorziet het
geval dat de ziel niet in het vagevuur zou zijn : dan zal de mis
toegepast worden op de ziel van een arme begravene van hetzelfde
kerkhof « die de langhste in het vagevier geleden heeft >>. De akte
van fondatie bevat nog de volgende bepalingen :
het sterfgeval zal medegedeeld worden aan een vriend of kennis
van de verlatene dode opdat hij andere vrienden tot de begrafenis
zou uitnodigen ;
de mis zal gelezen worden op een uur dat de arme mensen toelaat
er tegenwoordig te zijn, dus v6Or het luiden van de werkklok ;
de fondatie is niet toepasselijk op mensen, ook minder gegoede,
die in een kist begraven worden : zo wordt nog eens uitdrukkelijk
herhaald.
Het Hospitaal zelf, dat de fondatie ontvangt. is gehouden
25 missen te doen celebreren elk jaar dat er niet meer dan 50 mensen
<< in stroy ende sonder kiste >> begraven werden ; deze verplichting
valt zodra het aantal van zulke begravenen de 50 overtreft.
De fondatie was bezet in twee obligation, een van 1000 en een
van 300 guldens die samen een jaarlijkse rente van 65 gulden
opbrachten.
A. V.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN

BRUUTGHELACH. — Bruidsgeschenk, traktatie op bruiloftsmaal.
Elk genodigde op een bruiloft was gehouden de braid met een
geschenk of een traktatie te bedenken. Dit gebruik was algemeen in
het Brugse Vrije, zoals blijkt uit het verslag van de pastoors in 1537.
« Wil hij [de pastoorl ooc gheen vileyn zijn, moet hij ghiften ofte
een ghelach geven ; ...een bruutghelach ghelijc andere persoonen ».
(A. Hodiim in Album English, ed. 1952, p. 185). — Niet bij Verdam.
GAEN MOLLEN ROOVEN. — Onder de grond gaan, sterven,
begraven zijn. Pastoor Jan Coens van Kortrijk gebruikt de uitdrukking
in zijn Confutatie oft Wederlegginghe vanden Biencorff (Leuven 1598 ;
f. 177 v.) : « ... want magschien sal by L de auteur van Biencorf]
gegaen zijn mollen rooven, eer dit schrifte sal tzijnder hant commen
zijn. » Vgl. het gedicht van Anthonis de Roovere « Van der Mollenfeeste » (ca. 1470) en de uitdrukking « hem gaen duuckene byde
mollen » in het spel Scamel Ghemeente (ca. 1528) van Cornelis
Everaert. Zie Verdam 4, 1860 ; WNT 9, 1016 en de aantekeningen
van Dr. J. J. Mak in zijn De Roovere - editie, p. 294 (Zwolle 1955).
COUTENANTIE. -- Kout, gezellige praat ; gemeenzaam gesprek
(De Bo). In 1603 gebruikt door pater Jan David van Kortrijk in zijn
Christelycke Waerseggher, waar hij (p. 179) handelt over achterklap
en oneerlijke gesprekken : « ... het quaedt propost latende, ende cornmen op een beter coutenantie, die ghestichtig en goddelijck is >> ;
en verder : « vuyle, oneerlijcke ende onbehoorlijcke coutenantie >>. —
Coutenantie komt ook voor bij P. Reynier, Historie van 't oude
Clooster, Capelle ende Bedevaert van den H. Anthonius Eremyt...
[tel Belle in Vlaendre, uitgegeven te leper in 1629. Koutenansken
bij P. Poirters. WNT VII-2. 5877.
ZAPERS. ZAPERS. --- Kleine Spaanse zeilvaartuigen voor kustvaart, loggers ; fr. azabre ; uit sp. zabra. Eigen aan de golf van Biskaje.
Zulke vaartuigen legden in 1568 aan te Duinkerke. De Vlaamsche
Kronijk van Duinkerke (ed. Piot, p. 367) vermeldt deze « sceepkins
commende uut Spaengnen, de welcke men naempt zapers, de welcke
gheladen hadden zekeren tresoor ende substantie van zelvere onghemunt,
omme te commen in den landen. >> Deze kleine « zilvervloot » voerde
de soldij aan voor de Spaanse regimenten van de hertog van Alva..
Dezelfde kroniek (p. 443) vermeldt een overval van « Spaensche zabers
ende andre (scepen) ligghende an huerlieder anckers >> in 1572 uitgevoerd door rebellen van Vlissingen.
KEMINEL. - - Haardijzer, brandel : fr. chenet. Hetzelfde als mnl.
brandiser. De Brugse schoolmeester (Livre des Mestiers, ed. Gessler,.
p. 9) stelde « twee keminellen » als verdietsing van « deus kemineaus »
in de beschrijving van de haard. De franse tekst luidt : « Et sur
on aistre appartient un boin fu de laingne, de tourbes ou de carbon,.
et deus kemineaus... >> ; de vertaling : « Ende op eenen heerd behoert
een goet vier van houte, van tuerven of van colen, ende twee keminellen... » Keminel is een picardische vorm van ofra. cheminel, naast
cheminal - kemineau. (Gay I 359 ; Havard I 792 ; III 150). Het
Antwerpse Vocubulaer van Roland van den Dorpe (ca. 1500) vertaalt :
« deux queminiaux de fer : twee brandisers van iser ». — Verdarrr
gaf met een vraagteken keminel = schoorsteentje, schoorsteenpijp ?
Zonder vraagteken echter en verkeerd wordt in het Mnl. Handwoordenboek (ed. 1911) keminel als equivalent van kemeneye (stookplaats,
schoorsteen) opgegeven.
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VRAAGWINKEL
Klauwaerts
Het grafelijk wapen, de leeuw, was het symbool van de Klauwaerts
(zo genoemd naar de klauwende leeuw). In de Historische WP (II 609)
--wordt t Klauwaerts » opgegeven als naam van de partij t die in het
conflict tussen de graaf en zijn Franse suzerein rond de jaren 1300
partij koos voor haar graaf... » Is dat wel juist ? De benaming
Klauwaerts komt voor in Vlaamse bronnen van 1380, niet vroeger.
In 1300 en 1302 waren de partijnamen Liebaerts (grafelijke partij,
genoemd naar de liebaert of leeuw) en Leliaerts (fransgezinde partij).
Liebaerts is in Historische WP niet opgenomen.
E. N.

Organiseurs
In pamfletten uit 1789-1790 (Brabantse Omwenteling) is er terloops
sprake van << Organiseurs ». Dit schijnt een spotnaam te zijn op een
groep Vonckisten. Komt deze benaming voor in westvlaamse schriften
nit deze tijd ?

L. A.

In de marinkelkuip zitten
Deze spreuk is te Brugge nog bekend voor : in verlegenheid, in de
miserie zitten. Ook : t in de marinkelkuipe geraken ». Zie De Bo s.v.
Is deze zegswijze elders in West-Vlaanderen bekend ?
V. T.

Leprozerijen
Kapellen van oude leprozerijen zijn hier en daar bij of in onze
steden nog voorhanden ; het zijn gewoonlijk << Madelenekapellen ».
Zijn er ook nog overblijfselen van middeleeuwse leprozenhuizen ergens
in Vlaanderen bewaard ? Waren bij ons deze huizen aangelegd naar
het type begijnhof of kartuizerij, zoals in Boulogne en dieper in
Frankrijk (Perigueux) het geval was ? En uit Welk materiaal waren
ze gebouwd ?
A. F.
Brandhout
De handel in brandhout (barynchout) was oudtijds zeer belangrijk.
Under allerlei vormen en eenheden ziet men het op de markt komen :
rysen, taille, fagoten, fasseelen, poorterkens, nameloosen. Zo komt het
voor in oude rekeningen. Bestaan er marktlijsten of tarieven van deze
houthandel ?
G. D.
Wafeltjes bakken
(( Wafeltjes bakken ip ne spriet... » Ik ken alleen nog het begin
van dat rijmpje dat ik hoorde thuis, te Heule, zestig jaar geleden.
Wie kan dat aanvullen ? 't Was bij de t koekebak » (hetekoeken of
wafels) dat dit rijmpje gezegd werd.
V. V. B.

Kostuumkunde
Ik zoek een kostuumboek waarin de oude Vlaamse vakwoorden van
de kleding opgegeven worden. Tot nu toe vond ik er geen. De Fransen
en de Engelsen zijn beter bedeeld op dat gebied.

E. N.
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APOSTELGILDEN
De verering van de Twaalf Apostelen behoort thans tot
het verleden. Zij heeft goede tijden gekend, betere zelfs dan
de bewaarde iconografische documenten laten vermoeden.
Onze oude schilderkunst heeft de intocht in Jerusalem en
de voetwassing — taferelen die in het evangelie uitvoerig
beschreven worden — weinig of niet behandeld : alleen Juan
de Flandes, Scorel en Bouts maken bier een uitzondering.
Zelfs voor het avondmaaltafereel kan men niet veel meer dan
de Bijloke te Gent en Dirk Bouts te Leuven opnoemen.
De Communie van de Apostelen (Urbino) van Justus van
Gent is een Italiaans motief en de Dood van Maria van
Hugo van der Goes is geen eigenlijk Aposteltafereel. Het
Pinksterfeest met Maria en de Apostelen heeft onze paneelschilders niet geinspireerd, hoewel het onderwerp overvloedig
in de verluchting van de getijdenboeken voorkomt.
Twaalf Apostelen in steen, bout en metaal daarentegen
werden bij karrevrachten gebroken en gestolen in de beeldstormersjaren van de 16e eeuw. De twaalf << Kolommen der
Kerk >> stonden niet alleen in de portalen, tegen de zuilen
en in de ramen, doch ook in koorbanken, op doopvonten en
reliekschrijnen, in de retabels van de altaren. Het q apostelaltaar >> moet een zeer verspreide altaarvorm in de middeleeuwen geweest zijn. Men denke bier aan de twaalf gouden
of zilveren apostelen die, volgens talrijke schatlegenden, in
de grond verborgen zitten waar ze werden verstopt toen de
monniken op de vlucht moesten gaan.
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De barok heeft nog heel wat apostelen << met wind in de
kleren » in de nieuwerwetse montage van de kerken verwerkt.
Wisseling van smaak onttakelde weer het kerkinterieur en
de gevierde neogotiek kwam op de markt met apostelaltaren
die men nu, bij moderne vernieuwing, gaarne naar een arme
kerk of naar de verre missie ziet vertrekken.
In de kunstwereld van deze tijd, in kerken zonder zuilen
en altaren zonder figuren, is voor het college der Twaalf
geen ereplaats meer voorbehouden.
Rome en Keulen hebben oude Apostelkerken, wij kunnen
er geen enkele aanwijzen in ons land, bij de kerstening van
onze gewesten waren de Apostelen reeds individuele patronen
geworden. De liturgie heeft ten andere de Twaalf als groep
zeer karig bedeeld : het enige Apostelfeest dat in de romeinse
kalender werd ingeschreven is dat van de Scheiding der
Apostelen (15 juli) : een dag die in het oude volksleven een
q lotdag >> is geworden. Men trok dan — bij middel van
briefj es of van kaarsen — een Apostel als bijzondere patroon
en moeders deden dat voor het kind dat zij verwachtten (1).
Onze patronymische familienamen verkondigen nog heden de
populariteit van de apostelnamen.
Volksdevotie tot de Apostelen komt duidelijk tot uiting in
liefdadige stichtingen waarbij het getal 12 of 13 te hunner
eer gekozen werd. Dit is o.m. het geval voor negen stichtingen
van godshuizen te Brugge. Blindekens werd in de 14e eeuw
gesticht voor 13 blinde lieden, Jerusalem (Adornes) in 1470
voor 12 weduwen. Stichtingen van 13 kamers of huisjes zijn
nog : de godshuizen De Moor (1480), Sint-Joos (1585) en
Elisabeth Zorghe (1632). Het aantal is 12 voor de stichtingen
Gloribus (1634) en De la Fontaine (1636), alsook voor de
<< vierentwintigen >> (2 X 12) van het godshuis De Meulenaere
(1613). En architect Rene Cauwe, een beste kenner van OudBrugge, heeft de aposteltraditie in eer gehouden toen hij in
1908 De Schipj es voor 12 schippersgezinnen heeft getekend.
Men kent die eigenaardige variante in de hagiologie. In
plastische uitbeelding worden gewoonlijk maar 12 apostelen
voorgesteld, met opneming van Paulus en weglating van
Simon of Thaddeus ; Judas Iskariot is vanzelfsprekend vervangen door Matthias. In de devotie echter kreeg het aantal
13 burgerrecht naast de 12, de Grote Litanie had ten andere
al vroeg Paulus aan de Twaalf toegevoegd.
Palmzondag en Witte Donderdag stelden de Apostelen op
(1) Bachtold-Staubli, HandwOrterbuch des deutschen Aberglaubens
I 553. - Over de iconografie van de Apostelen handelt L. Reau,
Iconographie de l'art chrêtien III 133-137 (Parijs 1958).

— 327 —
de voorgrond. De Twaalf trokken of droegen de palmezel in
de processie. Een gebruik dat in de Duitse landen zeer algemeen is geweest : oude palmezels prijken nog in veel musea
van Beieren, Oostenrijk en Zwitserland (Zurich). Holland,
Utrecht en Brabant (Tienen, Antwerpen) kenden dit gebruik
dat nog in de 17e eeuw een broederschap van de Twaalf
Apostelen heeft in 't leven geroepen te Hoegaarden : een
klankrijke naam uit de moderne folkloristische kalender (2).
De palmezel heeft echter de Schelde niet overschreden en wij
kennen in Vlaanderen geen apostelgilden in verband met
Palmzondag.
Met Witte Donderdag is het gunstiger gelegen. De voetwassing of « mandatum » heeft weliswaar geen gildeleven
verwekt. Het wassen was een voorrecht van de hogere standen,
geestelijkheid en adel ; gewassen worden was het lot van
onderdanen en armen. Als « apostelkins >> koos men meestal
koorknapen, arme oudjes of penitenten, die ook in ZuidFrankrijk q apOtres >> genoemd werden ( 3 ). De « mandaatkinderen >> werden met aalmoezen bedacht, eerst in natura,
later in geld, in Engeland (Westminster) zelfs in speciale
gedateerde muntstukken (Maundy Money) die nu door verzamelaars zeer worden gezocht (4).
Witte Donderdag was echter ook Zoppedoppedonderdag.
In huiskring en aan gildetafel werd wittebrood (krakelingen)
met witte wijn (canariewijn) genuttigd op een feestmaal
waar vlees en zuivel door allerlei vastenspijs vervangen waren.
De armen werden met mandatebrood, mandatewijn en mandateschotels (« apostelsoep » van twaalf kruiden) bedacht :
stichtingen, bezet op leen en land ( 5 ), verzekerden deze uitdelingen. De verering van de Apostelen komt in sommige van
deze stichtingen duidelijk tot uiting, zoals te Antwerpen in
de « pelgrimstafel >> van het St.-Juliaansgasthuis die een feestmaal voor 12 arme lieden voorzag en nog heden voorziet.
Te Kortrijk werd in 1525 een rijkelijke aposteltafel gesticht
voor de 13 (dertien) arme lieden van de voetwassing op
Witte Donderdag in de 0.-L.-Vrouwkerk (6).
En zo ontmoeten we te Brugge op Witte Donderdag van
het jaar 1428 ten huize van Jan van Hulst een groep van
(2) J. Niederer, Palmzondag te Hougaerde in Volkskunde XX,
1909, 159-162 ; 205-210.
(3) A. Van Gennep, Manuel de folklore francais 1-3/1, p. 1245
(Parijs 1947).
(4) Cecil Hunt, British Customs and Ceremonies 193-195 (Londen
1954).
(5) Men denke hier aan het Koekestukske te Varsenare : Biekorf
1930, 108-109 (J. Pollet).
(6) Testament van Adriana van Stavele ; zie Biekorf 1960, 348.
- Voor de Antwerpse stichting zie G. Celis, Volkskundige Kalender 34 (Gent 1923).
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dertien mannen die er voor de feestviering zijn samengekomen.
Een Witte duif kwam daar gevlogen « int hoveken » waar
ze vergaderd waren en op voorstel van Jan van Hu1st besloten
de « broeders » voortaan als « geselschap sHelichs Geest »
op te treden. Deze gebeurtenis werd vastgelegd in de volgende
verzen ( 7 ) .
Int jaer duyst vier honderdt by wysen engiene
ende acht en twyntigh, doe waeren versaemdt
te Jan van Hulst int hoveken zy derthiene,
op eenen Wittendonderdagh (vreught wast te ziene ! )
als bier boven staen reyn ghenaemt.
Daer was gheordonneerdt ende gheraemt
tgheselschap sHelighs Gheest vol deughden,
mils Bender duve wit, ongheblaemt,
die daer kam vlerckende : dies zy verheughden.
Dies zeyde Jan van Hulst met vreughden :
0 broeders, den Gheest wil bier beeten !
Dies zullen wy sHelichs Gheest broeders heeten >>.
De eerste Brugse rederijkerskamer was formeel gesticht.
Op hun kleed lieten de gezellen een duif (de H. Geest) « met
zinen raeyen » borduren, alsook het devies « myn were is
hemelic » en het cijfer XIII. Zij zijn « de Dertien » en zullen
bij verdere uitbreiding de Dertien blijven in twee groepen :
de oude Dertien en de jonge Dertien.
Jan van Hulst « ende zinen ghesellen >> waren geen nieuwelingen in 1428. Reeds in 1396 en volgende jaren staan zij
als « ghesellen van de spele » in de stadsrekening vermeld :
zij ontvangen een vergoeding voor hun optreden in de
H. Bloedommegang. Het spel dat zij speelden, het eerste
processiespel dat voor Brugge bekend is, was een spel « van
de xij. apostelen ende iii i . evangelisten >> (8).
De speelgroep van de Apostelen was op het einde van de
14e eeuw ook elders reeds ingeburgerd in stedelijke H. Sacramentprocessies. In 1381 (13 juni) gaan de apostelen voor het
H. Sacrament in de processie te Diksmuide ; zij ontvangen
er twee kannen wijn voor hun moeite (9).
De stad Oudenburg bezorgt ons meer bijzonderheden over
haar apostelen die reeds in 1386 als een « apostele ghilde >>
in de processie optreden. De stadrekening vermeldt daarover
de volgende uitgaven.
Item up den xxvj s ten dach van meye [13861 ygheven in aelmoesene der apostele gilde, iij. lb.
Item up den xxij. dach van meye [13871 ygheven in aelmoesenen
der apostele ghilde, iij. lb.
(7) Muller-Scharpê, Spelen van Cornelis Everaert, Inleiding
p. V-VI, XII-XIII (Leiden 1920).
(8) Gilliodts van Severen, Inventaire de Bruges IV 469.
(9) Biekorf 1958, 304.
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In latere jaren wordt de toelage groter en de rekeningpost
uitvoeriger :
« Item sacraments daghe [1402] in hoosscheden ygheven den ghildebroeders van der apostelen ghilde te hulpe te haren costen, xxiiij. lb.
De rekening van 1427 noemt de leider van het spel :
• Item ghegheven in hoosscheden Dix van Oostende van te oordineerne ende te bestierne tspel ghaende voor theleghe sacrament, iiij. lb.
In 1431 luidt de rekeningpost als volgt
• Item ghegheven in hoosscheden sacraments daghe int voorseide
jaer 1431 den ghildebroedren vander appostel ghilde, thulpe tharen
costen ende van te oordineerne ende te bestierne tspel ghaende voor
theleghe sacrament, xxij. lb.
In 1457 zijn nieuwe figuren bijgekomen, o.m. Abraham en
Sint-Jan de Doper ; de spelers staan nu onder de leiding van
Roegier Belleman, kapelaan van de 0.-L.-Vrouwkerk, die een
vergoeding ontvangt o.m. vanden juweelen van den appostel
ghilde te bewaerne ».
Uit dit laatste blijkt dat de Apostelgilde van Oudenburg
in de jaren 1386-1457 tot een goed ingerichte gilde van den
spele was uitgegroeid. Toch schijnt ze na 1430 een inzinking
te hebben gekend ; omstreeks 1445 treedt een nieuwe gilde
of kamer van retorike, de Crankebestiers, op de voorgrond
die weldra de processiespelen zal overnemen. Blijkbaar werd
de Apostelgilde met haar repertorium en haar juwelen omstreeks 1460 voorgoed door de Crankebestiers opgeslorpt.
Deze overgang en de vernieuwing van de spelen gebeurde
onder de leiding van kapelaan Belleman (1°).
In het licht van de naamdragende Apostelgilde van Oudenburg mag men aanvaarden dat de Dertien Gezellen van Jan
van Hu1st te Brugge ook een Apostelgilde geweest zijn. Ook
nadat zij in 1428 H. Geesters geworden waren, hebben zij
steeds het oorspronkelijk apostelgetal XIII in ere gehouden.
Sommige gegevens komen deze onderstelling steunen. In
een ongedateerd Ave Mariagedicht van 12 strofen — dat heel
wat jaren voor het historische jaar 1428 van de H. Geesters
kan liggen maakt Jan van Hu1st een gezelschap van 12
personen bekend die voor een Mariaverering zijn samengekomen : zij zijn << van Brugghe peilgrinen een deel >> (").
(10) Feys-Vande Casteele, Histoire d'Oudenbourg I 609-612 ; II
158 ss. (Brugge 1873). - Biekorf 1936, 114-117.
(11) C. Carton, Oudvlaemsche Liederen en andere Gedichten 26-26
(Gent 1840 ; uitg. Vlaemsche Bibliophilen). - De aanwezigheid
van de vrouwennamen Cateline en Trude onder de 12 peilgrinen
is bevreemdend. Het is echter niet onmogelijk dat Jan van Hulst
om een of ander reden (homonymie ? versificatie ?) met die twee
namen de echtgenoten van Cateline en Trude aanduidt.
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Deze benaming schijnt weer een groep of gilde te dekken, en
wel een pelgrimsgilde. Welk verband heeft er bestaan tussen
de Apostelgilde en de Pelgrimsgilde van Brugge ? De enige
positieve band die we kennen is de persoon van Jan van Hu1st,
die Compostella bezocht had, die in 1410 met de Brugse
Gilde vanden Drogen Boom — een 0.L.-Vrouwconfrerie ! —
omging en die alleszins een zeer actieve en merkwaardige
figuur in het Brugse gildeleven geweest is (12).
Het toeval wil nu dat ook te Oudenburg een pelgrimsgilde
bestond : een « palmenare ghilde », die in 1325 in het testament van Pieter de Clerc vermeld wordt ( 13 ). Een palmenare
(palmarius, fr. paumier, eng. palmer) was een pelgrim die
het Heilig Land bezocht had en, als teken van zijn bedevaart,
een palmtak of « riet » meebracht ; het woord « palmenare >>
kreeg echter ook de algemene betekenis van pelgrim die een
grote bedevaart (het H. Graf of een Apostelgraf, ook wel
Loreto) gedaan had ( 14 ) . De Apostelgilde die te Oudenburg
in 1386 en vroeger in de processie vOOr het H. Sacrament
ging was blijkbaar de oude palmenaars- of pelgrimsgilde.
Jerusalemvaarders en gelijkgestelden hadden een voorrang
en kregen het voorrecht om de Apostels uit te beelden (15).
Te Antwerpen werd in 1486 voorgeschreven dat, op Palmzondag, anders gheen en mochte trecken Onsen Here op den
esel sittende, dan die ten heiligen lande geweest hadden » (16).
Ook te Utrecht hadden de Jerusalemvaarders het voorrecht
om op Palmzondag de palmezel te trekken (17).
Dat de palmenaers zich gaarne groepeerden in een gilde
van Twaalf, een Apostelgilde, blijkt nog uit het indrukwekkend paneel van Jan Scorel dat nu in het Frans Hals
Museum te Haarlem bewaard is : twaalf Jerusalemvaarders
gaan er als in processie, plechtig, met hun palm of « riet >>
in de hand ; boven de koppen zeggen kleine wapenschilden
wie die vrome, burgerlijke apostels >> zijn.
Over de Vlaamse Palmenaars- en Apostelgilden weten we
al te weinig. Jammer genoeg. Het weinige dat we kunnen
achterhalen wijst al in de richting van een figuur als Jan
van Hulst die wel een plaats in de beeldenrij van de herstelde
Poortersloge heeft gekregen doch in onze letterkunde, bij
gebrek aan documenten, nog steeds niet de plaats heeft
mogen innemen die hem toekomt.
A. VIAE NE
(12) Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden II 91-92
(J. Van Mierlo). - Biekorf 1959, 373.
(13) Hist. d'Oudenbourg II 106.
(15) Godefroy VI 47. - Verdam heeft het w. palmenare niet.
(15) R. R. Post, Kerkelijke verhoudingen in Nederland vOOr de
Reformatie 467 (Utrecht 1954).
(16) Volkskunde XX, 1909, 158-159.
(17) R. R. Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen 297 (Utrecht 1957).
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INVENTARIS VAN EEN POORTER DER STEDE
VAN BLANKENBERGE
1647
Toen Michiel de Vroe op 15 februari 1647 te Blankenberge
overleed, liet hij een weduwe na, Jeanneke de Smyt, en twee
minderjarige zonen, Michiel 16 en Jooris, 14 jaren oud. Er bestond
geen huwelijkscontract tussen de overledene en zijn echtgenote. Er
waren ook geen « gronden van erven ofte erfelijcke renten » bekend
en in baar geld was slechts 6 - 12 - 10 pond grate voorhanden.
Dadelijk na het overlijden werden alle de goedinghen, huyscateylen, cleeren ende juweelen... van stycke tot stycke geextymeert... >>. In de staat van goederen ( 1 ) werd die prysie overgenomen. Deze inventaris geeft ons dus een overzicht van het
onroerend bezit van de afgestorvene. De prijzen werden opgetekend
in ponden groot.
Uit die inventaris kennen wij de nogal sjofele levensstandaard
van, naar wij menen, een eerder gegoed ingezetene van de « port >>
Blankenberge. De datum 1647 is natuurlijk veelzeggend. De
Dertigjarige Oorlog loopt op het einde en de garnizoenstad zit er
slecht voor. De actieve schulden leveren ons daar een bewijs van
en laten ons toe een blik te werden op de diffuse activiteit van
de overledene.
In totaal treffen wij 54 posten aan van uitstaande gelden. Meer
dan de helft daarvan betreffen teere (n) >> gedaan ten huize van
Michiel de Vroe. De vele kannen, glazen, wijnvaten alleen al laten
vermoeden dat hij herbergier was ; die teerkosten zullen derhalve
wel hoofdzakelijk drinkgelagen geweest zijn. Trouwens, een schuldenaar heeft zijn « teere gedaen, als hi sin deerinck besteede >>.
Er grepen dus ook openbare verkopingen plaats ten herberge van
de Vroe.
Een vijftal posten betreffen schulden voor teere en vlees >>.
De Vroe was dus ook beenhouwer, getuige daarvan ook zijn slagersgerief in de paardenstal.
Hoe hard de vissersbevolking het te verduren kreeg in de winter
leren ons een vijftal posten, waar sommen uitstaan gaande van
anderhalf tot vijf ponden gr. « van verschoten gelde den voorleden
wintere ». Vermoedelijk gaat het hem om klinkende munt, al kan
het ook wel zijn dat de Vroe waren leverde voor die bepaalde
sommen.
Eenmaal schoot hij geld voor « van huyshuere >>.
Verder staan nog zes inwoners in het krijt « van coope van vis >>.
(1) Rijksarchief Brugge, Gemeentearchief van Blankenberge,
no 359. Aan dezelfde staat van goederen hebben wij een bijdrage
gewijd in « Geillustreerd Blankenberge >>, VII (1960), n° 4, blz. 21 ;
n° 5, blz. 9 en n° 6, blz. 9.
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De stad Blankenberge zelf staat nog meer dan 9 pond gr. ten
achter « van diversche forieringhe van soldaten >>.
Wat de passieve schulden betreft, noteren wij : maalderijrecht
— uit de inventaris blijkt dat de aflijvige zelf bakte —, slachtgeld
en hoofdelijke belasting. Omwille van zijn handelsactiviteiten vallen
er nog belangrijke bedragen te betalen : « van gehaelde bieren,...
van diveersche winnen,... van zijn paert in het reden van schuyten,...
van drye schuyten die vaeren ter zee, ende dye vanden sterfhuyse
daer schriver of sijn,... van gaerne ende netten,... van coope van
cannen ende glazen ».
Voor huishoudelijke behoeften blijven nog te betaelen « cruyt
ende vitsen,... boter ende caes,... brandhout en deerinck >>. De
begrafeniskosten en uitgaven voor wezenkamer zijn reeds geregeld :
ambtenaars en pastoors dulden blijkbaar geen uitstel !
Spijt al de zaken die Michiel de Vroe dreef, worden de baten
door de lasten overtroffen ten bedrage van meer dan 9 pond groot.
Nochtans werd de erfenis aanvaard en voor schepenen gelikwideerd op 10 december van hetzelfde jaar 1647.
Luc DANHIEUX
Tekst van de inventaris
Baten van de prysie soo bier naer volcht :
In de cuekene.
Seventhien tinne tallooren, derthien tynne plateelen, twee
tinne waterpotten, voorts noch tinne schotels ende
sautvaten, te samen gewegen en bevonden 27 pond
ingels tyn ende 39 pont amertyn
6-9-0
Neghen steene gedeckte cannen met tinne deckxsels 0 - 8- 6
Seventwintych ongedeckte inckel steene cannen
0 - 11 - 3
Twee andere steene gedeckte cannen
0 - 1- 8
Twee roo copere cetels
1 - 3-4
Een andere copere cetele
0 - 15 - 0
Twee isere potten, een groote ende een cleene
0-9-0
Eenen motalen pot met vijf motale candelaers
1- 0 - 0
Een haude bille
0 - 1- 6
Twee speten, een roostere, een bleckere, een panne, twee
tanghen, een iser lepel, een anghel, twee anghisers
1 - 1- 0
Fen deel eerdewerck met twee glaersche commen
0-8-4
Een wytte deyllen rechbank
0. 8 - 0
Twee tafelkens met twee banckxkens
0 -15 - 0
Eene wagheschote kiste
0 - 8-0
Een glase boort met de glasen ende romers
0 - 11 - 0
Ben brune schapra
1- 0 - 0
Ben plumbedde, oorpuelen, twee oorcussen, een groene
saeyge, twee gordinnen aende coutse met een robatte 7 - 0 - 0
Somma 22 - 4 - 7
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In de platte camere.
Een tafele met drye schragen ende drye bancken
Twee cuypen
Een cleen coutsken met een. cafbeddeken
Eenen iseren brandere
Een plumbedde, oorpuelen, groene saege

1. 3 -. 4
0. 2 - 6
1- 3 - 4
0 - 1- 8
2 - 10 - 0

Somma 5 -10 - 0

Op de hooch camere.
Een gautgewichte
Twee tafels, twee schragen, twee schabellebancken met
eenen brandere
Een brunne garderope met een brunne lysecant met het
beanghsel
Eene selvere schuyte met een selveren crois
Een plumbedde met een deken ende twee oorcussen
De vijf sinnen in schilderie met de caerte van het lant
van beloften met wat stoelen
Ses paer en alf slaplakens
Drye inckel buecken
Vier amelakens
Thyen serveeten
Ses paer flauwinnen
Een deel droochcleers
Thyen niesdoucken
Drientwintych vrauwenmutsen ende drientwintich als-

0-8-0
1-16 - 8
3-6-8
2 - 10 - 0
5-0-0
1- 0 - 0
4 - 17 - 6
0 - 10 - 0
1- 0 - 0
0 - 10 - 0
1- 6 - 8
0 - 3 -. 4
0-6-6

2-6-0
cleers
0 - 10 - 0
Vyer nacht alscleers
0-8-0
Twee lynwaete schorten
1- 0 - 0
Vyer hemden vanden overleden
2-0-0
Acht vrauwen hemden
Cleeren soo vanden overleden als van de besytteghe gepresen bij Maerten Boone, cleermaker van sinnen stille :
1- 0 - 0
Een swarten laken mantel
0 -. 5 - 0
Een gekeerde lakenen brouck
0-6-8
Een haude groene cuevelinne
1- 6 - 8
Een gekeerden cornaeten rock
1- 0 - 0
Een swart damaste lyveken
0-6-0
Een haut cornaet lyveken
0 -10 - 0
Twee schorten, een syde ende een andere
Somma 33 - 13 - 8

Op de soldere.
Vychtyen hondert branthout
Een weechschale, een troch, een cats seven met noch
ander sevens met eenen troch, een cafbeddeken met
twee lakens ende een deel ander prondelinghe

15 - 0 - 0

2-0-0

—
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Int peerde stal ende achter het hof.
Drye slachreepen, een troch, een vleesblock, een pil
ende cruywaghen, ende mesgreep
Vijf hondert cruytschooven
Vyer idel wijncarteelen
Een deel vermaeckhaut van schypplancken ende een
duivekeete van een waghenwiel
Derthyen hoopen deerynck
Eene copere pytcetele met noch wat andere prondelinghe

0 - 15 - 0
3 - 15 - 0
0- 9 - 0
1- 0 - 0
5 - 12 - 8
0-5-0

Somma 11 - 16 - 8

In de keldere.
Een carteel met een derde paert van drye noch win ende
daer in bevonden ontrent de veertych stoopen
Een stande met een deel coyevlees, met de stande mede
gepresen
Vyer hammen
Een cinneken met drye steen botere
Een deel flasschen met een deel ander prondelinghen

2- 0 - 0
1- 0 - 0
0 - 18 - 0
1- 0-0
0- 6 - 0

Somma 5 - 4 - 0

WOORDENLIJST
Alscleers. — Halsklederen ; fr.
gorgerette.
Amertyn. — Hamertin : soort
keurtin met hamersmerk.
Anghel. -- Hangel, haal.
Anghiser. — Hangijzer (De Bo) ;
fr. chambriere.
Bedde. — Beddezak ; ook in
samenst. : cafbeddeken, plumbedde.
Bleckere. — Vuurpan.
Carteel. — Wijnvat (van ca.
120 stopen ? ).
Cinneken. — Vaatje (vierde van
een ton).
Cornaet. — Soort laken ?
Crois. -- Kroes.
Cuevelinne. — Vrouwenmantel.
Deerynck. — Turf.
Deyllen. — Uit deel, wvl. Belie :
noors hout, greinenhout.
Droochcleers. — Schoteldoeken.

Flauwinne. — Fluwijn, kussensloop.
Gautgewichte. — Goudschaaltje.
Glaersch. — Gleiers.
Hoochcamere. — Vautekamer :
kamer boven kelder.
Lysecant. — Beddekoets.
Motalen. — Geelkoperen.
Niesdoeck. — Neusdoek.
Pil. — Pegel.
Pytcetele. — Putketel.
Platte camere. — Neercamere :
gelijkvloers gelegen.
Prondelinghe. — Prondelgoed.
Rechbank. — Kast (rebbank bij
De Bo).
Robat. — Rabat : strook, valletje.
Slachreep. — Lange reep (molenof scheepsterm).
Steen. --- Gewicht : 2,7 kg.
Wagheschot. — Beste eikenhout.
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NIETS EN NOOIT IN DE SPREEKWIJZEN
Niets, in de betekenis van niemendal, wordt op talloze wijzen
uitgedrukt. We bedoelen wel het absolute niets, ontkenning van jets.
Uitdrukkingen zoals : dat heeft slot noch zin, laten we terzijde.
De gedachte houdt een betrekkelijke ontkenning in, nl. : dat heeft
geen betekenis. Niettemin kan iemand gemakkelijk vernoemde uitdrukking verklaren met : het betekent niets. Doch dit is een formele misleiding : betekenen en hebben zijn geen synoniemen. Verklaarder verlegt de gedachte naar het werkwoord.
Komt ook niet in aanmerking by. : iemand van haar noch pluime
kennen. Haar noch pluime valt niet te vervangen noch door het
woord noch door het begrip niets. (Terloops, zulke werkwijze is
een probaat onderscheidingsmiddel). Wel betekent de uitdrukking :
helemaal niet. Bijwoordelijke bepalingen met deze betekenis worden
dus geweerd.
We bepalen ons bijgevolg tot het « absolute » niets, tot ontkenningen die in de gedachte en in de verwoording vervangbaar
zijn door het bijwoord van hoeveelheid niets. Grammatisch gezien
zijn deze, t.o.v. het hoofdwoord, ofwel lijdend voorwerp (bv. hij
zei noch boe noch ba) ; ofwel oorzakelijk voorwerp (voorzetselvoorwerp) (bv. hij weet van oesel noch snee) ; ofwel gewoon bijwoordelijke bepaling (by. dat en is geen pupe toebak weerd).
Vanzelfsprekend zijn er grensgevallen en daardoor weifelingen.
Als iemand van een verongelukte zegt : « Er kwam noch wind
noch asem meer uit >>, bedoelt hij (vermoedelijk) uitsluitend het
ademen. Het is hinderlijk, het wringt, als men wind noch asem
poogt te vervangen door niets. Hetzelfde met de zegswijze : Er
stond noch huis noch stake. 't Gaat veeleer om de woningen dan
om het volstrekte niets.
Een paar van dat soort nemen we ruimheidshalve toch op.
Anderzijds, krachtens de voorgestelde beginselen, komen natuurliik
wendingen als « zonder reke of steke eveneens in aanmerking.
Dat de ontkenning aanwezig is en de uitdrukking niets inhoudt
is overduidelijk. Hoewel het grappig is, in zo'n geval het absolute
jets en niet het absolute niets uit de doos te zien komen.
Het is vermakelijk (doch deels nutteloos) zich vooraf de vraag
te stellen : hoe zal de mens het taalkundig-absolute niets met een
ander woord dan niets verwoorden ? Daarop zal de wijsgeer zwijgen, de taalvorser onmiddellijk de taal zelf ter hulp roepen. Is
iemand die twee samen, nog zal hij hetzelfde doen. Lint dat niet
in de lijn van de primauteit der taal ?
We beginnen met een woord te zoeken, waarbij we de gedachte
« niets >> zullen uitdrukken. By. zeggen of zien : hij zei niets, ik
zie niets. De richting der gedachte, ingeslagen door het hoofdwoord,
wijst verder de weg. Met zeggen zullen we in de regionen der
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klanken verzeilen, met zien in die der zichtbaarheden. Behoudens
de gevallen van ellipsen, vergissingen of kolder. Dit Iaatste is iets
algemeens, waarop ik hier niet inga. Toch zijn er voortdurend
zijsprongen en grillige << wendingen >>. (Ligt daar de zielkundige
verklaring van de term << wending >> ?) . By. in : hij zei noch hond
noch beeste, is die << hond en beeste >> wel een verrassende sprong !
Wie zegt er nu honden en beesten ? Terloops, onverklaarbaar zijn
ze eveneens wanneer folklore en taalkunde ons in de steek laten.
By. wat is die << krommen-aas >> in : van krommenaas gebaren?
Daarvan afgezien, blijven er verrassende wendingen genoeg.
Waarom zegt men : van geen krieke gebaren, niet : van geen appels
of peren ? De keuze van het taalmateriaal zelf is grillig. Bij de
dubbele wendingen, de talrijke paarwoorden, ligt de keuze vaak
voor de hand. Ze heeft een acoustische aanleiding zoals in : zonder
kik of mik ; een logische zoals in : er stond noch huis noch kluize ;
een zakelijke zoals in : ze hebben noch kind noch kraai (uit kraaier,
denk : hoen, kip). Hoe dan ook, de mens grijpt naar het pasklaar
voor de hand liggende, uiteraard in enig logisch verband met het
grondwoord. Meestal met kennis van zaken : << Hij heeft noch
hulster noch bulster >> tekent zwarte armoede door aanduiding van
de strozak (bulster) en het overtrek ervan (hulster). En altijd
met trefzekere greep, primair maar schilderachtig, alledaags doch
meesterlijk. Het meesterlijke komt duidelijker aan het licht, wanneer
men het a-prioristisch wijsgerig onmogelijk stelde.
De hiernavolgende alfabetische lijst laat de woordbetekenis onaangeroerd. Er staat een (?) bij de weifel-gevallen. Gewestelijke wendingen worden niet onderscheiden van de algemeen gangbare.
Begrijpen : geen snars van iets begrijpen.
Deugen : 't en deugd den duvel uit zijn gat niet.
Gebaren : van krommenaas gebaren ; van geen koude gebaren ; van
geen krieke gebaren.
Geloven : dat gelooft in God noch zijn gebod ; hij gaat noch naar
kerke noch naar kluize (?).
Gewaarworden : hij wierd noch gaaster noch maaster geware ; aster
noch master geware worden.
Hebben : kind noch kraaie hebben ; van entwadde noch koeke noch
deeg hebben (?) ; hulster noch bulster (pulster) hebben ; die
sukkelare heeft noch scheutel noch lepel niet meer ; vis noch
graat aan iets hebben ; ge zoudt daaraan trekken da je noch let
noch leen meer en hebt (?).
Kennen : hij kent geen a uit een b (?) ; heg noch steg kennen (?).
Kunnen : hij en kan geen puid biechten, geen puid uit een wagenslag helpen.
Lijken : kip noch hen Iijken.
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Raken : dat en raakt keper noch hanebalke ; kant noch wal raken.
Roeren : vuist noch vlerke roeren ; hij en roerde (noch) vimme

noch vlerke.
Schelen : 't kan me geen laars schelen.
Staan : Daar stond noch huis noch kluize (?) .
Verdienen : hij verdient het zout in zijn pap niet.
Verstaan : ik versta er (snap er) geen snars van ; 'k versta er geen

bonds konte van.
Vertrouwen : 'k en vertrouw hem (voor) geen graan.
Vinden : kop noch steert aan iets vinden.
Weerd zijn : dat en is geen pupe toebak weerd ; dat en is geen

tinnen knoop, geen rosten duit (sou) weerd ; die wijn en is
't verpissen niet weerd (?) ; dat en is geen bonds konte weerd ;
't en deugt den duvel uit zijn gat niet ; dat is geen knip voor
de neus (geen rosse duit) waard ; ge zoudt daarop wrijven dat
er noch kop noch munte meer op staat (?).
Weten : hij weet er kul noch konte van ; hij weet van toeten noch
blazen ; van hoeten noch toeten weten ; hij en weet van oesel
noch snee ; noch schik noch schok weten ; van Teeuwis noch
Meeuwis weten.
Zeggen : boe noch ba, juut noch jouw, houw noch bouw, uits noch
aais zeggen ; noch ruten noch muten, ruut noch muut zeggen ;
hij taalt noch tekent ; hij zei noch bond noch beeste, noch ruut
noch gerre ; hij zei geen kwik of geen kwak ; klikken noch
mikken, noch kikken noch mikken ; zonder kik of mik, zonder
reke of steke ; zonder spreken of steken.
Zien : ik zie geen hand voor mijn ogen ; ik zag geen steke voor
mijn ogen.
Het is opmerkenswaard hoeveel paarwoorden er voorkomen. Het
ziet er naar uit dat om absoluut to ontkennen men zijn toevlucht
neemt tot emfatische hyperbolen. Typisch hoe bepaalde werkwoorden
geen paarwoorden naast zich krijgen ! Iedereen heeft de mogelijkheid van << lopers » opgemerkt en ons vergeven dat we niet repten
over algemene formules als geen greintje, geen tier, enz. Deze
liggen trouwens amper op het randje van de spreekwijzen.
De zegswijzen voor nooit brengen ons echte volksfantasie die
speelt in de sfeer van de (para) geschiedenis, het bijgeloof, de magie,
de leugenverdichting, de schets en de frats. Echte buitelingen van
de geest, dolle waaghalzerijen die ons, eigenaardig genoeg (een
germaanse erfelijkheid ?) bij voorkeur in de dierenwereld laten
spelemeien.
Naast het hyperbolische : nu, nu, ton (dan) en nooit ! moeten
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wij twee reeksen aanbieden : uitdrukkingen nopens nooit in het
verleden ('t Is nooit gebeurd !), andere nopens nooit in de toekomst
('t Zal nooit gebeuren).

Over het algemeen zijn het ontkenningen door overdrijvende
bevestiging. Sociologisch gezien horen ze min of meer thuis in de
kindertaal. Volwassenen verzinnen formules die argelozen moeten
misleiden of paaien.
't Is gebeurd...
...in de tijd dat de dieren spraken

...in 't jaar blok ; ten tijde van 't jaar blok
...in 't jaar blok en nen eeknen knuust
. als de kalsie van Harelbeke brandde
en dat ze blusten met een stresse stro !
...in de jaren van olim, als de kippetjes keurslijven droegen.
't Zal gebeuren...
...in de pruimetijd

...in 't ezeljaar
...in 't jaar blok, als we gaan met nen stole
...met sint-Juttemis
...als de katten ganzeneieren leggen
...als de schapen schoenen dragen
...als de zwijns met kloefen 'open
...als de muizen miauwen
...als de koeien dansen
...als de koeien bassen
...als de mieren dansen
...als de kalvers (op het ijs) dansen
...als de kiekens tanden krijgen
...als de puiden voetbal spelen
...op Pielepasen (Limburg)
...als Pasen op de ker valt (Limburg)
...als er twee zundagen zijn in de weke
...als de zundag op nen maandag valt
...zo rap als de noten op den appelboom groeien (Limburg)
...Pijkendijsendag, als de slekken bijzen
...in 't pekken van den andjoen
...de zeventiensten van de naaste zomer
...morgennuchtend achter de vroegmesse (?)
...in 't jaar nul, als de uilen preken (ofwel : kraaien)
..in 't jaar een, als de mollen preken (kraaien)
...in 't j aar twaalve als de hennen kraaien !
Niet altijd evenwel wordt verleden en toekomst zo duidelijk
onderscheiden.
K. DE BUSSCHERE
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WEST-VLAANDEREN IN DE SPELLINGSOORLOG
VAN 1841
De spellingsoorlog van 1841 was in de ogen van de geestelijke
overheid veel meer dan een zuivere taal- of letterkundige aangelegenheid (1 ). Men vreesde dat samen met de commissiespelling,
die duidelijk Noordnederlands was gericht, ook de protestantse
letterkunde in Vlaanderen zou domineren. Willems had het doorzien toen hij op 22 december 1843 aan Vandeputte schreef : Jawel,
de goede spelling gaat vooruit, ook in Westvlaenderen. Het schijnt
echter dat de heer de Croeser de Berghes, die eerst voor de verspreiding derzelve werkzaam was, thans ons de rug toekeert en
dat op aendrang van de hooge geestelijkheid te Brugge, welke bij
het zien van De, ei, enz. van schrik wordt bevangen als waren zij
door geuzen spooken vervolgd. Het zal eens beteren >> (2).
Korte tijd daarop werd door Mgr. Delebecque van Gent een
poging ondernomen om Mgr. Boussen tot een toegeving te bewegen
vooral ander het argument van de eenheid in het onderwijs. Westvlaming van geboorte en, tot aan zijn aanstelling als bisschop van
Gent in november 1838, kanunnik van het Brugs kapittel en president van het Groot Seminarie, had Mgr. Delebecque meerdere
jaren in nauwe samenwerking met zijn Brugse collega geleefd. In
februari 1844, terwijI Mgr. Boussen nog werkte aan een taalproject >>, stelde de Gentse bisschop voor de commissiespelling te
volgen in het onderwijs, mits het behouden van de Y en de
verwerping van de << De » van het taalcongres. De Brugse bisschop
antwoordde op 13 februari 1844 dat hij wel geneigd was op dit
voorstel in te gaan, maat dat hij eerst met de Kardinaal over deze
kwestie diende te spreken. Hij gelastte Mgr. Delebecque met deze
onderhandelingen ( 3). Wist Mgr. Boussen dan niet dat de commissiespelling in het Aartsbisdom sedert 1839, dank zij de tussenkomst van David bij Van Hemel, ingevoerd was ( 4), of was het
zijn bedoeling Mechelen op de genomen beslissing te doen terugkeren ? In ieder geval het Koninklijk Besluit van 1 januari 1844,
waardoor beslist werd dat de regelingen van het Taalcongres in het
« Bulletin of ficiel >> zou gevolgd worden, kon hem niet onbekend zijn.
Gedurende de uitwerking van zijn taalproject » richtte Mgr.
Boussen een schrijven (21 maart 1844) aan de principaals van de
bisschoppelijke colleges te leper, Poperinge, Kortrijk, Veurne, Tielt
en Menen (Roeselare, Brugge en Oostende werden niet vermeld)
waarin hij mededeelde dat hij met het project bezig was en dat
(1) Zie onze vorige bijdragen in Biekorf 1960, 79-83 en 275-281.
(2) Archief Biekorf, bundel « Vlaemsche Beweging », Brief van
Willems aan Vandeputte.
(3) Acta Mgr. Boussen 1844, 13 febr. p. 28 « Lettre a Mgr. de
Gand ».
(4) Dr Lode Wils, Kanunnik Jan David en de Vlaamse Beweging
van zijn tijd (Keurreeks van het Davidsfonds 1957 nr 3), blz. 112-117.
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hij verbood de Hollandse taal, stijl en spelling te volgen in het
onderwijs. Men moest ook of zien van ieder deelname aan gelijk
welk petitionnement (5).
Het taalproject dat in die dagen door de bisschop van Brugge
uitgevaardigd werd schreef de spelling Desroches voor (6). Het
was een uitvoerig stuk waarin de bisschop allereerst zijn verontschuldiging aanbood om het lange uitblijven van een beslissing in
deze netelige kwestie : « ...Wy hebben geduriglyk uytgesteld zoo
om den uytval of te zien, als om niets met overhaesting te doen
en om dat wy eerst wilden de verschillige gevoelens der taelmeesters
hooren, hunne redens wel overwegen en hunne bemerkingen in
aendacht nemen ». Dan volgt het pleidooi voor de eigen landstaal,
de « Vlaemsche Taele », die reeds vroeger, maar vooral onder het
Hollands Bewind zoveel heeft geleden :
« ...Gy hebt het ook nog versch in uw geheugen dat er eenen
tyd geweest is wanneer onze moedertael veracht en verdrukt is
geweest, ten voordeele van eene andere landtaele die men ons uyt
staetkundige inzichten wilde opleggen ; aldus hoopte men de Belgen
hunnen eygen volksaerd te doen verliezen ; alzoo wenschte men
waerschynlyk zelfs van ons te zien allengskens verzwakken in onze
ingeborene aengekleefdheyd aen den katholyken godsdienst, met
ons te gewennen aen eene taele die maer weynig elders dan in
protestantsche schriften gevonden wierd. Die aenhoudende verdrukking onzer vlaemsche tael bragt en onderhielt een zeer bitter
misnoegen onder de Belgen, gelyk verzoekschriften in den tyd
genoegzaem hebben te kennen gegeven. Gelukkiglyk is die nieuwe
tael voor ons onverstaenbaer gebleven, en het vry gebruyck onzer
eygene tael gewaerborgd geworden. Ondertusschen worden er nu
letterkundigen gevonden die, misschien uyt loffelyke inzigten,
middelen inspannen, om ons vrywilliglyk met een gering verschil,
te doen eene tael aenveerden, die men vruchteloos gepoogd heeft
ons op te leggen by dwang... ».
Er is eigenlijk maar een mogelijkheid zo betoogt de bisschop,
en dat is de eigen vlaamse landstaal. De nieuwe spelling immers
steunt al te zeer op het Hollands dialect, zij bemoeilijkt het onderscheid tussen de geslachten en vooral zij last vermoeden dat
Vlamingen en Hollanders tot een zelfde yolk behoren. Zij zijn
echter twee volkeren die zich elk in hun eigen taal dienen uit te
drukken. Men zal bijgevolg de oude Vlaamse spelling behouden
alsook de eigen landstaal.
(5) Acta, Mgr. Boussen 1844, 21 Martii, p. 70, Lettre touchant la
la ngue flamande.
(6) Het klad van dit « projet op de Taele » berust in het bisschoppelijk archief te Brugge. Het is zonder datum maar naar de
inhoud te oordelen dateert het uit het begin van 1844. Ten andere,
in de voornoemde brief van 21 maart 1844 staat uitdrukkelijk
« comme nous nous occupons actuellement d'un projet qui puisse
porter A l'uniformitê dans l'orthographie flamande... ».
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Professor David, die in 1839 het Aartsbisdom voor de nieuwe
spelling had gewonnen, voelde zich nu geroepen om ook de Brugse
bisschop tot beter inzicht te brengen, vooral nadat deze op 21 maart
1844 het gebruik van de hollandse spelling en letterkunde had
verboden. In diezelfde maand maart 1844 zond David een presentexemplaar van een zijner pasverschenen werken. Hij voegde er een
brief bij waarin hij de spellingskwestie uitvoerig behandelde. De
brief is niet bewaard. Wel het antwoord van Mgr. Boussen (7).
Deze antwoordde op 16 april 1844 dat hij enkele opmerkingen
wilde maken op de zienswijze van de Leuvense professor.
Het is juist, zo zegt de bisschop, dat ik de versmelting van
Vlaams en Hollands vrees omdat ik vrees dat mijn bisdom dan
met boeken overspoeld zou worden die gevaarlijk zijn voor geloof
en zeden. Het voorbeeld van de insijpeling der Franse letterkunde
in Wallonie en in de grote steden is waarschuwend. En het gevaar
komt niet alleen uit Holland. Er zijn ook bij ons letterkundigen
die geen waarborgen bieden. Indien wij onze eigen spelling behouden zijn deze in de onmogelijkheid gesteld hun werken uit te geven
bij gebrek aan afzetgebied.
Het godsdienstig protestantisme kwijnt weliswaar, maar het politiek protestantisme leeft en verbroedert in Pruisen, Engeland en
Holland met de vrijzinnigen.
De staat Holland is momenteel misschien zwak, maar de dynastie
behoudt haar ambities. Er zijn feiten ! (8)
De ijver en de goede bedoelingen van U en De Foere zijn te
loven, de verdeeldheid tussen U beiden te betreuren, temeer daar
deze verdeeldheid door de vrijzinnigen te baat wordt genomen,
maar de spellingscommissie heeft het vuur geopend. Men prijst de
werking van deze commissie in de overtuiging dat de nieuwe spelling tot zegen van de Vlamingen zal strekken. Maar spelling en
letterkunde zijn een, en waar zal men de grens plaatsen ? Indien
een eigen Vlaamse letterkunde een noodzaak is op heden — in ieder
geval niet op godsdienstig gebied — dan kan deze letterkunde zich
ook in de eigen nationale taal uiten ! Dan zal ze tenminste
katholiek zijn, dan zullen onze schrijvers zich aan de wensen van
het katholieke zuiden moeten houden !
Men kan zich ook illusies maken wat betreft de goede invloed
op de letterkunde. De schrijvers zullen U wel gedeeltelijk volgen
om tot hun Joel te komen, maar er zijn werken die we liever niet
in handen zouden zien van onze gelovigen.
De aanvaarding van de spelling Desroches zou ook gedaan maken
(7) Acta Mgr. Boussen 1844, 16 april, p. 101-103 (zie bijlage).
(8) Wellicht dacht de bisschop hier aan de geruchten die in deze
dagen verspreid werden alsof Willem II nog hoopte Belgie te
heroveren.
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met de neutrale schoolboeken. Voor het geloof zouden nieuwe schoolboeken in de spelling Desroches van grater nut zijn dan een
nationale letterkunde.
Tot zover het betoog van de Brugse bisschop.
Verdere pogingen werden niet meer ondernomen om Mgr. Boussen tot beter inzicht te brengen. Vijf jaar later stierf hij en met
hem daalde de enggeestige taalpolitiek in het graf.
De man die hem opvolgde was een intiem vriend van professor
David, met name Mgr. Malou. Beiden waren immers samen een
tijdlang — van 1837 tot 1849 — hoogleraar geweest te Leuven.
Er ontstond dan ook weldra een hartelijke briefwisseling tussen
deze beide. Malou kwam naar West-Vlaanderen met een ruimere
kijk op de zaken. Ten andere, de zaak scheen officieel beslecht,
maar David benutte toch alle gelegenheden om de belangen van
het Vlaams te verdedigen en te bevorderen. Daartoe boden zijn
talrijke publicaties een gelegenheid. De toezending van de bibliophiele presentexemplaren aan de Brugse bisschop waren soms vergezeld van dergelijke voorstellen inzake taal. Voor Malou was
dat een gelegenheid om zijn vriend naar concrete studie- en publicatiemogelijkheden te verwijzen. Zo zien we hem b.v. David
aanwakkeren om de werken van Ruusbroec uit te geven (9).
Malou is het die Kersten bewilligt een gunstiger houding aan te
nemen ten overstaan van David in het Luikse << Journal historique
et Litteraire » ( 10). Nog weer Malou die David aanspoort verder
te schrijven in die gespierde stijl die hij een tegengift noemde voor
de verwaterde stijl van Conscience (11).
Van zijn kant beinvloedde David de Brugse bisschop op het
gebied van de taal. In 1854 had David aangedrongen meer zorg
te besteden aan de studie van het Vlaams in de bisschoppelijke
colleges. Malou antwoordde dat hij alles zou doen wat in zijn
macht lag. Vanaf 1855 zou hij voor de hoogste klasse van de
humaniora bisschoppelijke prijskampen inrichten met o.m. een prijs
voor nederlands opstel. << Vous voyez bien, mon cher Monsieur,
que nous n'oublions pas la Flamand >>. En daarbij beloofde de
bisschop dat hij de priesters-studenten te Leuven zou aanzetten de
(9) Acta Mgr. Malou, 13 Martii 1850, p. 143. - « ...Avez-vous
abandonne le projet de publier les oeuvres de Ruysbrouck en
flamand ? Cette publication serait extremement interessante pour
les theologiens comme pour les philologues. La traduction donnee
par Surius est libre, flasque, embarrassèe et probablement peu
fidêle... Hatez-vous done de publier les ecrits de ce pieux auteur...
En le faisant vous ajouterez une nouvelle perle a votre couronne ».
(10) Acta Mgr. Malou 1852, 3 Martii, p. 89 ; Malou aan Kersten.
(11) Acta Mgr. Malou 1853, 24 Juin, p. 333. - « ...Je voudrais
que les ecrivains flamands imitassent votre genre d'ecrire plutOt
que celui de Mr Conscience, qui malgre ses mêrites, me parait
a ffectê. Je crains que ce genre ef femme n'affaiblisse les esprits
et ne corrompe les lecteurs. Par votre genre male d'êcrire vous
opposez une digue au genre flasque et romantique, pour lequel it
n'existe helas, que trop de propension dans le public ».
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bisschop opgesteld, kwam de Nederlandse Spraakkunst van David
voor samen met deze van Napoleon Mussely-Boudewyn uit Kortrijk,
en voor het geschiedenisonderricht werd Davids handboek voorgeschreven in alle klassen van de humaniora (13).
Eenmaal kwam het tot een wrijving tussen Malou en David,
nl. naar aanleiding van het zevende Nederlands Taal- en Letterkundig Kongres dat te Brugge doorging op 8, 9 en 10 september 1862.
Na het pleidooi voor het behoud van de ae der zuidnederlandse
spelling deed David een aanval tegen het ontluikend Westvlaams
als letterkundige taal. Het ging bier vooral tegen De Bo en Gezelle.
Vanaf 1858 immers had Gezelle zijn Kerkhofblommen, Dichtoefeningen en Gedichten, Gezangen en Gebeden laten verschijnen. Wat
meer is, Gezelle had in 1859 de opdracht gekregen van Malou een
reeks liederen en gebeden op te stellen bestemd voor het yolk en
dus geschreven in de taal van het yolk. Dat Malou, na Davids
uitval op het taalcongres, het voor de westvlaams getinte poezie
van Gezelle opnam tegen de Leuvense professor, moet o.i. niet
worden geinterpreteerd als een principiele stellingname van de
bisschop in het spellingsconflict ( 14). Het ging hem hier blijkbaar
om iets anders, nl. om de bescherming van de dichter die sedert
drie jaar door hem was belast met het << dichten » van een krans
liederen en gebeden voor het yolk. Dat Malou het zo voorhad
wordt bevestigd uit het feit dat hij in 1860 Victor Huys op de
vingers tikte omdat deze in zijn pas verschenen Legenden van.
Sint-Franciscus >> niet de algemeen aanvaarde spelling had gebruikt (15).
De laatste faze van deze spellingsstrijd moet gesitueerd worden
in de tijd van de opkomende Blauwvoeterie. De jongstudenten
grepen, in romantische verering voor hun afstamming van de
Kerels, terug naar het gebruik van de eigen volkstaal waarvoor
Gezelle vroeger een oproep had gedaan. De slepende Westvlaamse
(12) Acta Mgr. Malou 1853, 16 aug. p. 254. - « ...Dans la reunion
des superieurs des mes colleges eccleciastiques, qui a eu lieu le
va
24 Juillet, j'ai annonce qu'a la fin de l'annee scolaire ,
commencer, j'instituerai un contours entre tous les elves de
rhdtorique du diocese et que j'accorderai un beau prix a celui qui
reussirait le mieux dans une composition flamande sous le rapport
de style, c'est a dire de la correction et de l'elegance de la
diction... ».
(13) Collectio Epistolorum Pastoralium 1858, blz. 261-265.
(14) Voor het stuk dat deze opdracht bevat zie : Acta Mgr.
Boussen 1859 3 febr., p. 39-43. - Zie ook Biekorf 1960, 309-314.
(15) Acta Mgr. Malou 1860, 24 nov. p. 547-548, Lettre a Mr Victor
Huys professeur a Roulers : « ont remarque, quant a la
forme, que Vous n'ecrivez point d'apres les regles de l'orthographie
a.ujourd'hui le plus generalement regue... ».
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e en de scherpe i-klank werd het herkenningsteken van alle overtuigde Blauwvoeters. Rodenbach dichtte :
Wi siin dier Keerlen sonen... >> (").
De oppositie tegen gans deze Westvlaamse Kerelsbeweging in de
bisschoppelijke colleges werd gevoerd door de geestelijke overheid
die de primauteit van het Frans als cultuurtaal voorstond. Maar
omdat de Blauwvoeterie haar dynamisch element ontleende aan de
verering voor de volkstaal, gesymboliseerd in de slepende e, werd
iedere publicatie in deze vorm, streng geweerd.
Het is tekenend dat Mgr. Malou in 1858 voor Baekeland van
Victor Huys niets dan lof over had en dat ook Mgr. Faict nog
in 1870 aan Gezelle geschreven had dat hij aan Rond den Heerd
zijn voile goedkeuring schonk. Bovendien, zo schreef de bisschop,
schijnt mij den schrijftrant van Rond den Heerd onverbeterlijk :
statig en zuiver en ter zelfder tijde eenvoudig en vatbaar voor
iedereen >> (17).
In de tijd van de opkomende Blauwvoeterie moet Mgr. Faict
plots niets meer weten van het Westvlaams omdat de Westvlaamse
Gebroeders, de Gilde van Sinte Luitgaarde en De Vlaamsche
Vlagge in hun publicaties de volkstaal huldigden. Zo kreeg De Bo
als pastoor te Elverdinge in december 1878 verbod een gebedenboek (18) in het Westvlaams uit te geven omdat dit de geest in de
bisschoppelijke colleges zou kunnen ophitsen. Maar tussen 1870
en 1878 lagen de woelige jaren van de ontluikende Blauwvoeterie
in West-Vlaanderen. Deze actie tegen het Westvlaams werd niet
ingegeven door enige taalkundige bekommernis, het was alleen een
dwangmaatregel tegen de studentenbeweging (19).
We kunnen dus als volgt besluiten. Mgr. Boussen, en in zekere
mate ook Mgr. Malou, hebben de spellingskwestie nooit gezien
als alleen maar een zuiver taalkundige aangelegenheid. Zij hebben
haar steeds << pastoraal >> bekeken in verband met het ganse letterkundig gebeuren : uit hoof de van het gevaar voor godsdienst en
zeden die vanuit de Noordnederlandse letterkunde West-Vlaanderen
bedreigde, werd de spellingseenheid bestreden. Deze houding is,
zoniet de oorzaak, dan toch zeker een factor geweest die het
Westvlaams taalparticularisme is ten goede gekomen.
JOZEF GELDHOF
(16) Verzamelde Werken van Rodenbach, Tielt, 1956, Deel II,
blz. 14.
(17) Acta Mgr. Faict, 1870, 3 dec. p. 245.
(18) Waarschijnlijk wordt hier bedoeld « Het Gulden Wierookvat », dat eerst na de dood van De Bo door zijn vrienden werd
uitgegeven.
(19) Mgr. Faicts opvolger, Mgr. Waffelaert, een grote vriend van
Gezelle, heeft steeds afwijzend gestaan tegenover de opkomst en
verspreiding van het « Hollands » (Algemeen Nederlands). Deze
traditie werd zelfs nog voortgezet door Mgr. Lamiroy (t 1952),
die op taalgebied betrekkelijk behoudsgezind was.
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BIJLAGE
Brief van Mgr. Boussen, aan Prof. Jan David

16 april 1844
Monsieur,
J'ai regu avec beaucoup d'interet l'ouvrage que vous vous avez bien
voulu m'envoyer dans le courant du mois passe et je Vous remercie
bien sincerement.
Dans la lettre d'accompagnement vous entrez dans des details sur la
langue flamande, sur lesquels je crois devoir faire queiques observations.
Je redoute en effet souverainement la fusion de la langue hollandaise
et de la langue flamande en une seule parce que cette fusion levera
l'obstacle, qui s'est toujours oppose chez nous a la publication et a
l'introduction dans les campagnes des livres dangereux sous le double
rapport de la religion et des bonnes mceurs. L'exemple des provinces
wallonnes et des grands centres de population, oa la litterature frangaise a eu la meme facilite de se propager, que i'on veut procurer a
la litterature hollandaise n'est pas rassurant pour nous. Seduits par
la presse licencieuse du elite du midi, quant a la partie frangaise,
nous aurions encore expose la partie flamande a la seduction du Nord,
si par le vain desir de posseder une litterature, nous renversions les
barrieres qui existent aujourd'hui. D'ailleurs ce n'est pas la presse du
Nord seule mais meme celle d'une partie de nos litterateurs qui nous
inspirent des craintes. Ces derniers, s'ils ne peuvent s'assurer a la fois
le debit de leurs productions en Hollande et en Belgique, ne trouveraient pas chez nous assez de debit pour couvrir les frais d'impression
d'un mauvais livre flamand. Jamais nous n'avons a apprehender qu'lls
n'en inondent les campagnes.
Personne ne conteste ici, que la Hollande, comme kat politique,
ne soit epuisee, et que le protestantisme comme religion s'eteigne,
mais le protestantisme comme instrument politique est vivace autour
de nous, en Prusse en Angleterre en Hollande et pour comble de
malheur it fraternise sans peine avec le liberalisme pour spolier la
religion Catholique, corrompre la foi et la moralite du peuple et
renverser toute autorite qui ne se prete pas a la propagation du mal.
La Hollande comme etat est sans force, mais la dynastie Hollandaise
a aussi ses interets, elle exerce aussi ses influences et a cet egard on
cite des faits incontestables.
Tout le monde est d'accord ici, M. le President, pour voir attribuer
A Vous comme a Mr Defoere les intentions les plus louables, tout le
monde regrette egalement de vous voir divises sur la question de la
langue, d'autant plus que la loge exploite cette division comme toute
autre occasion, que nos fautes lui fournissent, mais on attribue a la
commission d'orthographe le tort d'avoir ete l'agresseur, et on est
indulgent envers ceux qui se defendent ; on forme meme des vceux
pour le succes de leur cause, parce que ce succes est dans nos convictions intimement lie avec le bonheur de nos flamands. L'orthographe
et la litterature ne constituent pas a cette circonstance un object
different, et eilt-on un desir reel de les separer, les interets de la
litterature feront en peu de temps disparaitre toute ligne de demarcation. Vous croyez que cette litterature flamande soit un besoin de
l'epoque ; ii est douteux que ce soit un besoin religieux et moral,
mais it nous semble etre incontestable, que si ce besoin doit etre
satisfait, it est infiniment a souhaiter, qu'il le soit en langue nationale,
parce qu'alors l'esprit de notre litterature devra forcement etre catholique ; les productions de nos ecrivains devront s'imposer la plus
stricte reserve morale, elles devront s'inspirer au gout pur de nos
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provinces, sinon elles seraient condamnees a ne pas trouver de placement suffisant.
Vous avez la confiance, M. le President, de donner une direction
salutaire a cette litterature ; mais on peut se faire illusion sur cet
objet. La fusion des deux langues ne saurait presenter de frein aux
litterateurs. D'ailleurs ces ecrivains sont dociles en partie parce
qu'ils esperent par votre influence arriver au terme de leurs desirs, a
l'adoption de l'orthographe et du genie de la langue hollandaise. En
outre, y a-t-il bien des productions de nos litterateurs flamands que
nous prefererions ne pas voir entre les mains du peuple.
L'adoption de l'orthographe de Desroches ferait de plus table rase
pour les livres elementaires des ecoles primaires, qui sont indifferents.
En chargeant un homme apte a composer des traites methodiques,
nous y serions sans concurrence et ce resultat serait autrement important pour la foi, qu'une litterature nationale.
Sign. Fr. Ev. de Bruges
Acta Mgr. Boussen 1844, 16 april, p. 101-103. — Lettre touchant l'orthographe flamande. Reponse a la lettre de M. l'Abbe David, President

du college du Pape et professeur de l'universite Catholique de Louvain,
relativement a la litterature et a l'orthographe flamande.

DE HONDERDSTE HOFSTEDE IS VOOR DE KONING
Vraagwinkel hiervoor blz. 260
Over de pacht van honderd jaar << die onmogelijk is », heb ik
nooit horen spreken. Wel echter over die honderdste hofstede
<< die voor de koning is ». Te Kortrijk heb ik dat meer dan eens
horen zeggen. En ik zie dat Biekorf daarover heeft geschreven
vroeger (1946, 92-93 ; 119-120) : niet alleen over de honderdste
hofstede, doch ook over het honderdste huffs en de honderdste
molen die voor de koning zijn. Te Kortrijk zei men van << 't gouden
kind >> zaliger (Juffrouw Goethals) dat zij 99 hofsteden had en
dat de honderdste in goud op de schouw stond in haar salon.
P. D.

JONGE TROUWERS
Guido Gezelle schreef als << Djilleke >> in 't Jaer 70 over gezinsleven. In het nummer van 8 oct. 1870 gaat het over de moderne
jeugd van 1870 << die nu zoo jong trouwen... 't en zijn meest al
maar dobbel jongens >>. En dan komt het volgende vertelseltje:
<< 't Is gebeurd... dat er twee gingen naar Menheer de Pastors,
om hulder te doen annonceren. Menheer de Pastor beziet ze stijf
wel, en peist dat het lachedingen is. Maar 't was geheel serieus,
't was om hulder te annonceren en om ondervraagd te zijn. Hewel,
't is goed, zegt Mijnheer de Pastor, maar zwicht ulder van 't aan
andere kinders te zeggen, ze zoan alle male kunnen komen. >>
D. J.
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MENGELMAREN
VERLOREN GEDICHTEN VAN GUIDO GEZELLE

Zoals iedereen weet, heeft Guido Gezelle niet alleen zijn gedichten met al hun mogelijke varianten, maar ook zijn aantekeningen, brieven en allerlei paperassen zeer zorgvuldig bewaard. Het
is echter onvermijdelijk dat er stukken, en zelfs gedichten, verloren
gingen, vooral als ze aan een ander werden gegeven of uitgeleend ,
daarenboven gebeurde het dat Gezelle gedichten maakte << uit de
vuist » en dat deze verzen door de een of andere werden opgetekend.
Mevrouw Karel Parret, moeder van Z. E. H. Wilfried Parret,
pastoor van Ruddervoorde-Ste-Godelieve, was goed thuis bij Jozef
Gezelle, broeder van Guido ; zij herinnert zich dat Guido, toen
hij op bezoek kwam bij zijn broeder Jozef, dikwijls aan tafel in
verzen sprak en dat hij eens een gedicht maakte over haar krullebol.
Dat was in de jaren 1880-1890, toen Jozef Gezelle onderpastoor
was te Klerken ; zij zelf werd geboren te Hulste in 1874. Het zijn
dus verre kinderherinneringen. In de buurt van de onderpastorij
was er een herberg met een bolletra. TerwijI de mannen aan 't bollen
waren, stonden de twee Gezelles door de haag het spel of te loeren,
en Guido maakte er een gedicht op, dat de vader van Mevrouw
Parret, Leo Honore, heeft opgetekend, doch dat naderhand verloren ging. Het gedicht was heel lang, doch Mevrouw Parret herinnert zich maar een paar strof en meer :
Bij 't rollen
der bollen
op kampende baan,
zoo spannen
de mannen
hun spieren al aan.
Ze spelen
met velen
en maken getier ,
ze schinken
en drinken
het schuimende bier.
Verder kan zij zich niet meer herinneren. Indien men toen
geweten had dat Guido Gezelle zulk een groot man was, men had
niets dat van hem afkomstig was laten verloren gaan, zegt ze. De
vraag is nu echter : Heeft Gezelle op dat ogenblik een gedicht
uit zijn eigen koker gebrouwd, of heeft hij zich wellicht een gedicht
van een ander, misschien van een van zijn leerlingen, te binnen
geroepen ?
D. T. V. B.
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APOSTELTAFEL OP WITTE DONDERDAG
Stichting te Kortrijk in

1525

In haar testament van 1525 voorzag Mevrouwe Adriana van
Stavele, burggravin van Veurne, de stichting te Kortrijk van een
aposteltafel voor 13 arme lieden die geen deel hadden gehad in
haar vastenaalmoezen. (Archief van de 0.-L.-Vrouwkerk te Kortrijk).
Die dertien armen zouden, nadat hun op Witte Donderdag de
voeten waren gewassen in de Kortrijkse Kapittelkerk, aanzitten aan
een tafel voor een eetmaal. Voor elke arme moest, volgens de
stichting, het volgende voorgezet worden :
1. een wittebrood van een groot, en op dit brood twee zilveren
groten ;
2. twee grote pollepels erwten ;
3. vier haringen (pekelharing of gerookte) ;
4. twee pinten bier.
Dit zouden zij eten en drinken gezeten aan tafel >>.
Daarenboven zou men hun meegeven : << elk een krakeling zoals
men er op de markt verkoopt, en op ieder krakeling twee pond
gemene rozijn en twee pond gemene vijgen >>.
Witte Donderdag lag nog in de Grote Vasten, vlees en zuivel
werden vervangen o.m. door vastenspijs (vastenfruit).
Na het eetmaal waren de dertien deelnemenden van de aposteltafel gehouden een Pater Noster en een Ave Maria te bidden tot
zielelafenis van de stichteres.
In de Kortrijkse parochiekerk (St.-Maartens) waren het dertien
arme kinderen die apostels waren bij de voetwassing. Een stichting
van Christiaan Callebaert, gedaan bij akte van 25 mei 1508, voorzag de schenking aan elk kind van een pint wijn, een krakeling en
zes deniers in geld. Eigenaardig is de wijze waarop die kinderen
werden aangeduid ; zij werden gekozen als volgt : 2 door de pastoor,
2 door de hoofdkerkmeester, 2 door de andere kerkmeesters, 1 door
de ontvanger van de kerk, 1 door de koster, 1 door de kerkbaljuw,
1 door de onderbaljuw, 1 door de putmakers (om de beurt). Aileen
de twaalfde en dertiende apostel werden niet gekozen : die plaatsen
kwamen altijd toe aan de twee wierokers. (De Potter, Gesch.
Kortrijk III 164-165).
Over het << dertiental » van de Twaalf Apostelen, zie hiervoor
A. V.
blz. 326-327.
MUNTNAMEN IN DE OMGANG
Een zestig jaar geleden waren de volgende muntnamen in gebruik
te Brugge.
Een wagenwiel was een zilveren vijffrankstuk. Wij kregen er een
voor ons nieuwjaar ; en hadden we er vier bijeen, we mochten ze
gaan uitwisselen tegen een rostje d.i. een goudstuk van 20 frank.
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De « roste » goudstukken van 40 frank waren zeldzaam, maar de
<< grote roste » of « Pauzen » — goudstukken van 100 frank —
waren nog regelmatig in omloop.
In zilvergeld hadden we, buiten de enkele frank, den «
(twee frank) en het halfmannetje (50 centiemen).

dobbelen »

Als kopergeld hadden we de kluit en de halve kluit (10 en
5 centiemen) to Brugge en verschilden daarmee van Tielt en Kortrijk
waar de kluite 5 centiemen gold, en het stuk van 10 centiemen
een dikken genoemd werd. Ook leper en Poperinge spraken van
een dikken (10 c.), het stuk van 5 centiemen was daar echter een sou.
De kleinste koperen munten waren de
(1 centiem).

cens

(2

c.)

en de

half-

centjes of oortjes

Men rekende nog met stuivers op de markt. Op veel zaterdagen
heeft moeder zich kwaadgemaakt als ze, op de Eiermarkt, 11 stuivers
aanrekenden voor 1 frank, terwijl ze maar 99 centiemen waard waren.
Met stuivers werd nog, voor 1914, het ereloon voor een « assistentie >>
in de hoogmis vastgesteid, de assisterende priester kreeg 7 stuivers
d.i. 7 X 9 = 63 centiemen.
Later kenden we de nickelen kluitjes en halve kluitjes, die dan
vervangen werden door kluitjes met een gaatje : dit was een collectieve naam voor al de doorboorde geldstukken. In 't Brusselse
sprak men van « muizegeld », omdat — zo zei men — de muizen
er aan gezeten hadden.
R. C.

LAZARUSKAPEL MET LEPROZENHUISJES

Vraagwinkel hiervoor blz. 324
Op het grondgebied van de gemeente Rumst (Prov. Antwerpen),
langs de rijksweg Antwerpen-Brussel, niet ver van de Walembrug,
bevindt zich een H. Lazaruskapel en nog enkele kleine huizen
(zonder verdieping), waar melaatsen vertoefd hebben.
Langs de ene zijde bevindt zich de kapel en een huis, langs de
andere zijde staan enkele huizen. Een weg Scheidt de beide kanten.
De oorsprong van deze vlek gaat terug tot de tweede helft
der 15e eeuw. Een zekere Peeter Van den Cruyce, melaats, moet
als de stichter beschouwd worden. Alle melaatsen van Brabant
moesten deel uitmaken van de broederschap in de kapel van Lazernij.
Haar statuten werden door Karel V op 24 augustus 1531 goedgekeurd. Op het einde der 16e eeuw werd de kapel bijna gans
verwoest. Bij het verdwijnen van de melaatsheid verdween ook het
genootschap. Het koor en het altaar dagtekenen van ± 1460, het
overige van de kapel werd bijgebouwd in 1590.
In de volksmond wordt deze plaats « Lazernij » genoemd.
Gedurende de week van 15 augustus wordt de H. Lazarus er
bijzonder vereerd.
FR. SILLIS
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TEECKENS VAN RITZINGHE >> UIT NAPOLEONS TIJD

Zoals de molenaars hun molenaarscijfers hadden, zo hadden ook
de brouwers hun eigen tekens. In sommige streken, zoals in de
omgeving van Breda, werden de tonnen en vaten geritst (door een
inkerving met een teken voorzien) door bier- of azijnbrouwers,
zeepzieders en anderen. (Zie L. Schuermans, Alg. VI. Idioticon,
545 - 546). In ons Duinenarchief te Steenbrugge hebben we een
plaat, die ongedateerd is, maar moet dagtekenen van rond 1800,
met de << Teeckens van de Ritzinghe >> voor de brandewijn. We
vinden er 128 tekens, waarschijnlijk volgens het gehalte van de
brandewijn. Onwillekeurig doen die tekens ons denken aan de
molenaarscijfers, wat te wijten is aan hun bestemrning : ze moesten
immers in het bout van de vaten worden ingekerfd.
D. T. V. B.

KRUISNAGELTJE IN DE OKKERNOOT

De kiem van de okkernoot (walnoot vrucht van de juglans
regia) is een kruisnageltje >> : als kinderen haalden wij dat nageltje
uit de noot en toonden het aan malkaar.
Een kennis van mij vertelde dat haar moeder, die uit Rumst
afkomstig was, bij het eten van okkernoten de kruisnageltjes steeds
zorgvuldig uitnam om ze op de schouwbank te leggen. Want, zo
wist ze te zeggen, 't is sedert dat Ons Heer << op een notelaren
kruis gestorven is » dat er in elke noot een kruisnageltje zit.
Is deze legende tegenwoordig nog in de kinderwereld bekend ?
In Rijnland leggen kinderen een kruisnageltje (Jessennagel =
Jezusnagel) in hun schoen, dan zullen ze nooit struikelen of,
struikelen ze toch, dan is 't om ter plaats een schat te vinden.
A. K. Brugge

ZANTEKOORN UIT HET WESTLAND

Gekleed zijn met een laptje. — Wordt in de Westhoek (Alveringem, Poperinge, Westouter) gezegd van iemand voor wie alle
klederen passen, die altijd schoon gekleed gaat. Denkelijk is de
spreuk zo uit te leggen : (hij of zij) wordt zo gemakkelijk gekleed
dat eender welk lapje volstaat om hem (of haar) schoon te maken.
Brevet van slimmigheid. — Van iemand die aartsdom is wordt
in 't Westland gezegd : 't fijnste is zijn haar, en 't is nog een
boonstrooi dikke >>.
Verkopen op dubbel kanon. — lets verkopen op dubbel kanon
betekent : iemand bij een verkoop bedriegen. Bij kanon geeft De Bo
als betekenis aan : kroois, interest voor uitgeleend geld >>. Hij
deelt hierbij ook het gezegde mee : zijn geld op dobbel kanon
stellen >>. Poperinge.
L. D. V.
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DE BOGARDENSCHOOL TE BRUGGE

Inzake onderwijs en armenzorg werd met de << Bogaerdeschool >> te
Brugge baanbrekend werk verricht. Haar stichting dateert wellicht
van de eerste helft van de 13e eeuw, terwijl ze pas in 1883 werd
gesloten. De broeders Begarden waren lieden uit de mindere stand,
meestal waren het ambachtslieden. Deze half-sekuliere Begardengemeenschap te Brugge bloeide, trots de tegenstand van de kerkelijke overheid, die ze op meer monastische leest had geschoeid willen
zien. Alle aanmatigingen van klerus en zelfs stedelijke overheid
ten spijt, wisten de Begarden zich bij het gemeen vlug populair
te maken. Hun onderricht ontwikkelde zich tot een waar beroepsonderwijs, op kristelijke naastenliefde gegrondvest. Allengerhand
echter begon het Begardenideaal zijn aantrekkingskracht te verliezen.
Dit bracht de gekende gevolgen met zich mede : verslapping van
de regeltucht, onvoldoende rekrutering, verlies van reputatie. In
1515 werd ingegrepen. De instelling kwam onder de leiding te staan
van de stedelijke magistraat.
Het is dan kort na deze overgang, nl. in 1555, dat Zeger van
Male << Den Speghel Memoriael sprekende van 't Gouvernement
van de Godshuuse ten Bogaerde >> heeft opgesteld.
Van dit handschrift heeft thans de wn. stadsarchivaris A. Schouteet een zeer verdienstelijke tekstuitgave bezorgd. Dit werk, ondernomen in opdracht aan de Archiefkommissie van de stad Brugge,
is door hem van een inleiding voorzien. Na een bondige historiek
van de school volgt een studie van de persoon en de familie van
Zeger van Male, zijn funkties, zijn bezittingen, zijn letterkundig
werk: Dit omvat, benevens het Memoriael, zijn bekende Lamentatie,
een relaas van de ondergang van Brugge na de woelingen in de
tweede helft van de 16e eeuw.
Zeger van Male was tot kort v66r 1555 een der zes gouverneurs
van de school. Als zodanig was het hem mogelijk de inrichting
nauwkeurig te beschrijven. Het werk is een soort aide-memoire,
dat moest laten zien hoe de instelling als huishouden diende beheerd
te worden. Over het onderwijs en de opvoeding in zijn school heeft
de vaderlijke gouverneur-econoom, jammer genoeg, weinig of niets
medegedeeld.
Deze belangrijke uitgave is voorzien door een register van persoons- en plaatsnamen en een woordenlijst. Bij de illustratie
vinden we o.m. het portret van de familie van Male, van de hand
van Pieter Pourbus.
A. SCHOUTEET. Een beschrijving van de Bogardenschool te Brugge
omstreeks 1555 door Zeger van, Male. Brugge 1960. In-8, 255 blz. Mel
6 platen. Uitgegeven door het Genootschap voor Geschiedenis (Societe
d'Emulation).
R. HENNEMAN
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HET OUDE KORTRIJKSE BUNDER

Op de vraag van K. M. (hiervoor p. 160) naar de juiste oppervlakte van het oude Kortrijkse bunder kan ik verwijzen naar de
opgave van E. Butaye in zijn boekje over Oude plaatselijke landmaten (p. 21) :
1 Kortrijkse bunder = 1 ha 41 a 69 ca 60 honderdsten.
F. M. w.
Deze opgave stemt overeen met deze van A. De Vos (Inventaris
der Landbouwpachten I 6 ; Gent 1958) die alleen de honderdsten
laat wegvallen. Door deze auteur worden daarbij de volgende
gegevens verstrekt :
1 Kortrijkse bunder = 4 vierendelen = 400 grote roeden =1600 kleine roeden = 1 ha 41 a 69 ca.
1 grote vierkante roede = 35,42 m2.
1 kleine vierkante roede = 14,74 m2.
Het Kortrijks bunder was iets kleiner dan het Oudenaards
(1 ha 43 a 36 ca) en merkelijk groter dan het Dendermonds
(1 ha 33 a 95 ca), het Gents (1 ha 33 a 67 ca), het Brugs (1 ha
32 a 71 ca) dat in gemeten, lijnen en roeden verdeeld was. Het
Aalsters bunder (1 ha 22 a 98 ca) was merkelijk kleiner dan de
bovengenoemde.
D. S.
WIJSHEID VAN EEN PATRIARK

Ik trok 14 october naar Kortrijk, naar de begrafenis van Leopold
Zwaenepoel, in leven timmerman bij de Broeltorens en later wasser
bij de Gentpoorte, lid van het Laudatengenootschap enz.
Bij die gelegenheid zag ik mijn bekende, oudgedaagde en ongeletterde Stasegemnaar die mij in de avondstond al koutend een en
ander ten beste gaf uit zijn jongde.
Pottebezem. — Zo, onder het vertellen over de kleerklopper en
de pottebezem, twee verdwenen stukken van de huisraad, kwam
hem daar plots een berijmd raadseltje to binnen :
Twee vuisten fang
En een vuistje dikke ;
En hoe stijver dat het staat,
Hoe beter dat 't de maarte gaat.
Antwoord : De pottebezem.
Avondgebed. — Toen wij op dezelfde kamer sliepen zei hij
luidop zijn avondgebed hem aangeleerd door zi jn grootmoeder
(uit Harelbeke) :
<< God kent mijn herte en mijn zin ;
'k krulle mijn deksel op en 'k kruipe 'r in ».
Sterfhuistafel. — Toen ik hem vroeg of hij in 't sterfhuis verzocht was zei hij rap : << Ja 'k en gi ook. Niet gaan knabbelen is
niet gaan babbelen, en daarbij 'k zou 't zeggen ook : voor zo dingen
maak ik van mijnen struifel >>.
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Parodie van remedies. — Onder 't spreken over de kwalen gaf hij
enkele remedies waarvan hier een paar om te lachen en te spotten
en aan te tonen dat 't met sommige kwalen moeilijk baat. Wat ge
moet doen in de winter tegen 't rumaties ? Insmeren, zei hij, met
olie of zalve van-genees-maar-zeere... En in de zomer tegen 't speen ?
Een driepikkel zetten, dat is op je kop en je twee handen staan
en in 't achterste een keerse planten gelijk in een keersepanne, en
laten branden tot dat z' op is. Is 't niet genezen, 't is dat 't geen
echt speen 'n was.
Zou een mens op die jaren dezelfde olijke blik op het leven niet
willen bewaren ? Wij zouden er wel gaarn onze geletterdheid voor
ten beste geven.
G. P. B.

ALBRECHT dRODENBACH

Te Roeselare werd de kleine Albert, die een tenger kind was,
dikwijls te spelen geleid naar de hof van de brouwerij van zijn
oom, mijnheer Rene Cauwe-Rodenbach. In die hof lag een kleine
vijver en op zekere dag is de kleine — hij was dan vier jaar oud —
al spelend in die vijver terechtgekomen. Kleine Albert, die dreigde
te verdrinken, werd uit het water gehaald door zijn kozijn Allard
Cauwe en goed ververst in droog goed naar huis gedaan.
R. C.
Meermaals gehoord van Mr. Allard zelf.
VERBORGEN KERKSCHATTEN VAN SPERMALIE IN

1798

In het Duinenarchief der abdij van Steenbrugge bevindt zich een
lijst van enkele kostbaarheden « competerende aen de kercke en
sacristie der Abdije van Nieuw Jerusalem, anders geseijd, Spermallie binnen Brugge in Vlaenderen >>, die men genoodzaakt was
in verzekerde bewaring te brengen, « ter oorsaecke van den ongeluckigen en perickeleusen tijdstip om alle profanatien ofte heijligschenderijen te vermijden >>. Het stuk is niet gedateerd, doch
dagtekent van 6 oktober 1798, zoals blijkt uit de tekst, waar gezegd
wordt dat het miraculeus beeld van 0.-L.-Vrouw van Spermalie
« tot op heden den 6 8bre 1798 » zorgvuldig bewaard wordt ten
huize van Zuster Cecilia Ampe. Het stuk is opgesteld door Pater
Loosveldt, prior van Ter Duinen en abt-commissaris der abdij van
Spermalie. Het is mede-ondertekend door de abdis Maria-Theresia
de Wapenaert, en een drietal personen, in wier huis kostbaarheden
van Spermalie verdoken waren : de zusters Lutgart de Zutter en
Cecilia Mus, en de hovenier Jan Mus. De abdij was reeds op
12 november 1796 gesupprimeerd en zoals we zien in de inventaris
was het Mariabeeld reeds op 1 nov. 1796 in veiligheid gebracht.
De inventaris werd ongetwijfeld opgesteld om na de beroerten van
« den perickeleusen tijdstip >> de kostbaarheden weer te kunnen
verzamelen en naar het herrezen Spermalie over te brengen. Dit
zou echter een ijdele hoop blijken te zijn. Abdis De Wapenaert,
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die de 16 mei 1801 overleed, was de laatste abdis van Spermalie.
Hier hebben we intussen dit merkwaardig document.

Inventaris van 1798
1. Alvooren het miraculeus Beelt van 0. L. Vrauwe van Spermalie,
eerstmael gevlucht ende getransporteert uijt de kercke der voorn.
Abdije op den 1. 9bre 1796 door Joannes Mus hovenier der selve abdije, berustende Len huijse van Jouufr. Brunona Christiaens V a. Kerckhove, nemaer ten selven jaere en maendt getransporteert ten huijse van
Jouffr. Caecilia Ampe Religieuse en costerinne der selve abdije, alwaer
het selve beelt tot op heden den 6 8bre 1798 sorgvuldig bewaert wordt
met voile kennisse en genoegen van haere overste Mevrauw Marie
Therese De Waepenaer Abdisse der voorseijde Abdije, en fr. M. Loosveldt, Prior der Abdije van Duijnen Loco Abbatis Commissaris der
Abdije van Spermalie. Ende in t'cas van verplaetsinge van dit voorn.
Beelt, sal'er in desen Act moeten speciale mentie gemaeckt worden,
gelijk of er bij desen speciale mentie gemaeckt wordt, dat dit voorgaende
Beeldt berustende is ten huijse van Lutgarde De Zutter subprieuse van
dito Spermallie in de H. Geest straet tot Brugge.
2. Item vier silvere gewijde kelcken, eene silvere Remonstrantie, en
eene silvere Ciborie, berustende eenen ten huijse van Joannes Mus.
3. Item drij gewijde Authaer-Steenen, anders geseijd, Altaria Portatilia, eenen berustende ten huijse van Jouffr. Lutgarde de Zittere
(sic ! ) subprieuse der Abdije van Spermallie, ende twee ten huijse van
Jouffr. Caecilia Ampe Costerinne der selve Abdije.
4. Item eene Reliquaire bevonden in een glaesken, en deelmaeckende
van den Authaer-steen van 0. L. Vrauwen Authaer, anders geseijd,
Altare fixum, welcken steen op den selven Authaer alleen gebleven is
sonder de voorseijde Reliquaire, als nu berustende ten huijse van fr.
M. Loosveldt, Prior van Duynen.
5. Item eene Reliquaire om te zegenen, waer in begrepen zijn de
Reliquien van St Joseph Sponsus B. M. Virg., van St. Donatus Mart.
ende van de h. Moeder Theresia, berustende bij de voorn. Jouffr.
Caecilia Ampe.
D. T. V. B.

DRIE JAAR SJIEKEN RAPEN
VOOr 1914 kwam de nieuwe leerjongen in de drukkerij << achter
zijn eerste communie >> (11 a 12 jaar). Hij was dan gedurende drie
jaar << sjiekeraper ». (Sjieke = tabakspruim ; fr. chique). Hij leerde
de kasse d.i. leerde de letters kennen en distribueren (ook : destrueren). Het duurde drie jaar eer hij de eerste letter in den haak
mocht zetten. Gedurende deze drie jaar bleef hem een speciale
taak toegewezen : het schoonvegen van de werkplaats elke zaterdag.
Letterzetters waren sjiekers, dat was goed << tegen 't lood >>, en ze
speekten de muur vol. Elke zaterdag had de leerjongen dan heel
wat te vegen en op te rapen. In de vaktaal van de zetters was hij
dan ook de << sjiekeraper ». Deze arbeidsvoorwaarden maken de
volgende uitspraken duidelijk die wij in een gesprek met drukkers
van de oude eed mochten opvangen :
— 'k Ben daar begonnen als sjiekeraper.
— Ge moest al een zeer goeie sjiekeraper zijn om een preuve te
mogen trekken op de proefperse.
M. B.

Brugge
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN
MOLSVOET. — Mollepoot. Gedragen als amulet tegen gevaar en
ziekte ; nog heden in Vlaanderen bekend en gedragen (in de vestzak
of onder de arm). In de 15e eeuw zocht men de mollepootjes bijzonder
« krachtig te maken door aanraking met het heilige (wijding). Dit
misbruik wordt aangeklaagd door Jan de Rode in zijn Coninx Somme
uit de jaren 1400. Het is een superstitie, zegt hij, « als die tovers ende
bose pryesters dycke pleghen te doen om ghyerechteit van go(e)de,
want si pleghen wassen kijnderen te kerstenen of molsvoete onder dat
corporael hi den heilighen sacramenten te legghen... Ts. Leiden 32,
1912, 161. — Niet bij Verdam.
SPAREIVANNIER. — De beambte belast met de zorg der voor de
jacht afgerichte sperwers ; fr. espreveteur. Mnl. sperware, spareware =
sperwer. In 1466 overleed Hendrik van Eicke, hoogbaljuw van stad
en land van Dendermonde ; hij was tevens « sparewannier, raed ende
camerlinck van hertog Filips de Goede. De wapenheraut Cornelis
Gailliard, die in 1550 het graf bezocht en de tekst optekende, zegt
dat Hendrik van Eicke een « sparrewaer in zijn wapen droeg.
(Bethune, Epitaphes 52 ; Broeckaert, Graf- en gedenkschriften Dendermonde 70). — Verdam noch WNT hebben het w. opgetekend.
ZOCHTEN LICHAME. — Buikloop ; diarrhee. In het mnl. wordt
lichaam herhaaldelijk gebruikt met betr. tot de stoelgang, nu en dan
heeft het zelfs de bet. van stoelgang, ontlasting. Het reglement voor
de pelgrims van Venetie naar Jerusalem, in 1470 door Anselm Adornes
opgetekend (Annales Emulation 41, 1891, 221) geeft de volgende gezondheidsregel : « Item wacht hu van te vele druven thetene, want ghij
zouter lichtelike of ghecrighen den zochten lichame, twelke zeere
zoorghelic es. Want als ghij der den zochten lichame ghecrijcht, het
bediet rechte voort troode menezoen. (Rood melizoen = root lichaem =
dysenteria). Kiliaen geeft lichaem = alvus reeds op als verouderd ;
vgl. WNT VIII-1, 1887.
GASTERIE. — In een klooster of abdij : het kwartier van de gasten.
Aan het hoofd stond de gastwaerder = gastenpater. De gasterie van de
Duinenabdij is op de grote kaart van 1580 afgebeeld met de uitleg :
« De gasterie genaemt 't gastenhuijs, daermen in voorlede tijden (voor
de onlusten) pleegt te logieren alle opcomers edel en onedel... Biekorf
1960, 225. — In WNT (4,323) komt gasterij met bet. : 1. het gastreren,
brassen of slempen, het deelnemen aan feestbanketten ; 2. overvloedig
feestmaal, banket. In de bet. gaarkeuken ( « droogh gasterije houden 0
komt gasterij ca. 1650 voor bij Van Riebeek. (Ts. Leiden 15, 1896, 72).
GHUEN ENDE GHUEJNNEN. — In de rekeningen van het 0.-L.Vrouwegasthuis te Oudenaarde in 1566 (5 september) is er sprake
van « dbewaeren vande poorte [van de stadi jeghen de ghuen ende
ghuejnnen (E. Vander Straeten, Aldenardiana II 29, Gent 1894).
Het gaat bier om benden beeldenstormers die enkele weken te voren
(Halfoogst 1566) kerken en kloosters hadden aangevallen. Dit is een
van de oudste locale getuigen van de benaming geus.
HUYSEKENS. — Papieren zakjes voor kruidenierswaren. Met felle
ironie schrijft pastoor Jan Coens van Kortrijk tegen Marnix : na uw
bewijsvoering, zo zegt hij, mag men ,de boeken van de kerkvaders
wegruimen « als nievers toe nut oft bequaem, .dan om te macken huysekens en horekens van cruyeniers ende aptekers (Confutatie... van
den Biencorff, f. 177 v ; Leuven 1598). Vgl. Kiliaan : huysken van
peper oft ander cruyden, en Verdam 3, 754 s.v. huis ; ndl. peperhuisje,
A. V.
suikerhuisje ; vgl. ook WNT 6, 1243.
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VRAAGWINKEL
Brood in plaats van gedenkpenningen
Bij de plechtige inauguratie of intrede van de vorst werden, naar
oud gebruik, gedenkpenningen uitgeworpen. Op 4 januari 1790 had
op de Vrijdagmarkt te Gent een ongewone plechtigheid plaats : de
exauguratie van Keizer Jozef II, die door de Hoogmogende Heren
Staten als graaf van Vlaanderen vervallen werd verklaard. Het werpen
van gedenkpenningen werd ditmaal vervangen door een algemene brooduitdeling aan de armen : de behoeftigen van de Armkamer kregen elk
een brood van een schelling met een schelling (muntstuk) daarin.
Komt deze democratisering van het oud gebruik ook elders voor in de
tijd van de Brabantse Omwenteling ?
A. V. G.

Rijtuigen omstreeks, 1800
In de tabellen van de openbare << Peirde-posterye uit de jaren
17904800 wordt, naast de diligenties die de grote steden verbinden,
een onderscheid gemaakt tussen koetse, chaise en voiture. Een koetse
loopt ook over grote afstanden, chaise en voiture schijnen meer tot
het provinciaal verkeer te behoren. Deze drie typen moeten als rijtuig
en gespan verschillend geweest zijn. Hoe zagen zij eruit in Napoleons
A. V. G.
tijd ?
Vlaamse paander
De Fransen kenden in de 16e eeuw een r Vlaamse paander gevlochten uit wiedouwwissen en voorzien van een deksel. Dit blijkt uit
de Inventaris van de Franse koningin Catharina de Medicis, opgemaakt
bij haar dood in 1589 ; de notaris tekende aan : Six panniers d'ozier,
facon de Flandres, couvertz, dans l'un desquelz y a des coquilles de
mer Hoe deze tenen korf er verder uitzag — rond of ovaal — en
hoe groot hij was, weten we niet. Komt deze « Vlaamse paander
met nadere beschrijving in andere (en Vlaamse ?) inventarissen voor ?
A. D. H.

Koningsnaam voor zevende zoon
Op 28 december 1828 werd in een landbouwersgezin te Kortemark
een zevende zoon geboren en de koning — koning Willem van de
Nederlanden — was peter. De burgemeester, die de vorst vertegenwoordigde, gaf het kind de doopnamen Willem-Frederik. Dit kan wel
voor koning Willem een laatste geval van peterschap in het Zuiden
geweest zijn ? Of zijn er nog latere bekend ?
G. A.

De krulle van de steert
Waar is de krulle van de steert 't fatsoen, waar is ze 't versier van
den hond ? of hoe zegt men elders nog ? En in welke figuurlijke
betekenis wordt deze spreuk gebruikt ?
L. V.

Tienden : de tiende of de elfde schoof ?
De grote of voile tienden (decimae magnae) strekten zich uit tot
alles wat halm of Stengel had. In de praktijk was de telling verschillend. Meestal werd de tiende schoof genomen, op sommige plaatsen
echter de elfde schoof. Waar in West-Vlaanderen was de elfde school
P. C. B.
in gebruik ?
Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge
Abonnementsprijs : 100 F.
Postrekening : 2335.37
Drukkerij G.
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DE ARMENZORG TE BRUGGE
Tot nu toe werd in de historiografie van Brugge weinig
aandacht besteed aan de sociale geschiedenis. Deze korte
studie is een poging om daaraan te verhelpen. De documenten van de armenzorg zijn immers een belangrijke bron
voor de kennis van het dagelijks leven en van het volksleven.
Daar zoveel instellingen, zoals de stadsmagistraat, de Kerk,
de ambachten en de kloosters in de zorg voor de noodlijdenden
waren betrokken, is dit overzicht ook in staat ons een duidelijker beeld te geven van de activiteit van deze instellingen.
Zoals de andere Nederlandse steden had Brugge reeds
vroeg een eigen armenzorg. De oudste bronnen dateren uit
de 12e eeuw ( 1 ) . Voor die tij d was de zorg hoofdzakelijk
in handen van de Kerk, de zogenaamde « Matricula » of
parochiale armenzorg, door de pastoor bestuurd en financieel
onderhouden door de tienden ( 2 ) . In de Ile en 12e eeuw
neemt de stadsburgerij verantwoordelijkheid op zich voor
zaken die vroeger enkel door de Kerk of de Heer werden
bestuurd. Dit is ook het geval voor de armenzorg ( 3 ) . Zo
Afkortingen van geciteerde archiefbronnen.
AOOB : Archief van de Commissie van Openbare Onderstand te
Brugge. In dit archief berusten de geciteerde disarchieven.
AP : Archief van de Potterie. - DOV : Dis van 0.-L.-Vrouw. DSAK : Dis van St.-Anna en St.-Kruis. - DSG : Dis van St.-Gillis. - DSJ : Dis van St.-Jakobs. - DSS : Dis van St.-Salvators. DSW : Dis van St.-Walburga. - KASG : Kerkarchief van St.-Gillis. - KASJ : Kerkarchief van St.-Jakobs. - RABr : Rijksarchief
Brussel. - SAB : Stadsarchief Brugge.
(1) Voor het St.-Janshospitaal : het eerste gekende reglement
van 1188, charter 1 van Archief van het hospitaal. Voor de armendissen : charter van Dis van St.-Gillis : 15 maart 1268 (o.s.), DSG,
charter 1.
(2) J. Laenen, De Tafels van den Heiligen Geest, La vie diocesaine, 1912, dl VI, blz. 171.
(3) Th. Leuridan, La table des pauvres a Roubaix, Mêmoires de
la Societe d'Emulation de Roubaix, 1885, 2e serie, dl I, blz. 9. W. Liese, Geschichte der Caritas, Freiburg i. Br., 1922, dl I, blz. 230.
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ontstaan nieuwe caritatieve instellingen, aangepast aan de
nieuwe omstandigheden van de samenleving.
Er moet een onderscheid gemaakt tussen instellingen bestemd om onbemiddelden ter verpleging op te nemen of een
onderdak te verschaffen, en instellingen die zich beperken
tot een hulp ten huize van de armen. Te Brugge behoren
tot de eerste reeks de passanteliedenhuizen, de hospitalen
en de godshuizen de tweede reeks bestaat uit het H. Geesthuis, de Dissen of de Tafels van de H. Geest, en de Jointe.
Gastbuizen voor passantelieden.
De passanteliedenhuizen waren ingericht om arme pelgrims
en handelaars voor een nacht kosteloos te herbergen. De
stad stelde voogden aan om het huis te besturen. Het onderhoud werd verzorgd door broeders of zusters. Het oudst
gekende huis is het Sint-Janshospitaal. In het reglement van
1188 wordt een onderscheid gemaakt tussen het huis voor
de zieken en het gastverblijf ( 4 ). Binnen de oude stadswal
werd voor 1290 het Sint-Niklaashuis gesticht, gelegen in het
Mostaardstraatje, het latere St.-Niklaasstraatje. Het huis werd
bestuurd door broeders. Ernaast stond een kapel, waarin de
St.-Niklaasgilde was gevestigd, bestaande uit leden van de
Tafeletdragers of geldverschieters. Op 25 oogst 1388 gaf
Nicolaas Pagant, winkelier en schepen van de stad, een huis
aan het hospies dat, met akkoord van de St.-Niklaasgilde,
werd omvormd tot woonst voor zes of meer ouderlingen. Het
bestuur zou worden uitgeoefend door de Gilde en de stichters
of hun nakomelingen, en het toezicht werd toevertrouwd aan
de broeders van St.-Juliaans. Hierdoor kreeg het huis een
dubbele bestemming, het herbergen van vreemden en de zorg
voor arme ouderlingen (5).
Het St..Juliaansgasthuis.
Het meest gekende passanteliedenhuis is dat van St.-Juliaans
aan de Boeveriepoort. Het ontstond in 1305 door de versmelting van twee huizen, het Hospies St.-Maria in Egypte van
de << Filles-Dieu >>, en het Broederhuis van St.-Juliaans. Beide
(4) « Item, si quis peregrinus vel errans necessitate ductus hospitium a domo requisierit caritative, recipietur una nocte tantum.
Recepto autem in hospitio et non habente quod comedat, caritas
eiusdem domus ad comedendum providebit ». Charter 1, archief
St.-Janshospitaal.
(5) AO0B, St.-Niklaas, charter 22. Charter 50 : Stichtingsbrief
en reglement van het hospies gegeven door de magistraat aan
Nicolaas Pagant. Daarin wordt de bestemming vermeld : 1) onderdak verlenen aan arme reizigers en handelaars ; 2) onderhoud
van 6 ouderlingen van beider kunne, minstens 50 jaar oud zijnde
en alleenstaande, volgens voorkeur van de nakomelingen van de
stichters of van de leden van de gilde.
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huizen waren daar gevestigd in de tweede helft van de
13e eeuw, en hielden zich vanaf hun ontstaan bezig met
arme reizigers. Gezien de veelvuldige steun vanwege de stad
mogen wij aanvaarden dat zij stadsinrichtingen waren. In
1331 wordt door de stadsmagistraat een nieuw reglement
opgesteld ; voortaan zullen vier broeders en twee zusters de
zorg voor de passantelieden op zich nemen. De inhoud ervan
is interessant om het leven van dergelijke gemeenschap te
leren kennen. De broeders en zusters worden aanvaard door
de gemeenschap, met toestemming van de schepenen of de
voogden als hun afgevaardigden. Bij hun intrede betalen zij
een som door de magistraat vastgesteld, en brengen een
kledervoorraad mee. Het kleed bestaat uit witte en grijze
stof. De postulanten maken een jaar proeftijd door, waarna
zij door stemming aanvaard of geweigerd worden. Bij de
definitieve intrede beloven zij gehoorzaamheid aan de magistraat, de voogden en de Meester. Het huis neemt de
verplichting op te voorzien in hun verdere behoeften, maar
verkrijgt het recht op de volledige nalatenschap bij hun
overlij den. De leden van de communiteit moeten vijfmaal
in het jaar de sacramenten ontvangen, vasten op elke vrijdag
en elke vastendag, op het uur van het officie in de kapel
aanwezig zijn, toelating vragen aan de Meester om het huis
te verlaten, en de zuiverheid onderhouden. Vijfmaal in
het jaar moet kapittel worden gehouden, op de vooravonden
van de grote feestdagen. De gemeenschap neemt de verplichting op zich de behoeftige pelgrims en vreemdelingen te
herbergen, enkel voor een nacht. Zij moeten hen voedsel verschaffen, en verwarming van Sint-Maarten tot Pasen. Wanneer een gast ziek wordt, moet hij naar het St.-Janshospitaal
worden gebracht. Het bestuur wordt uitgeoefend door een
Broeder-Meester, die jaarlijks verslag moet uitbrengen aan
de twee voogden, door de magistraat aangesteld. Als redenen
tot uitsluiting worden aangegeven : diefstal, gevaar voor
besmetting van melaatsheid, belofte een verre bedevaart te
ondernemen of een huwelijk te sluiten, schulden of handel
die een groot gevaar voor de bezittingen van het huis meebrengen, en ontrouw aan de eed van zuiverheid.
De broeders en zusters werden nooit als echte religieuzen
aanzien ; zij bleven wereldlijke personen. Zoals voor alle
gelijksoortige huizen, werden zij op geestelijk gebied bestuurd
door de kerkelijke overheid, en op wereldlijk gebied door
de stadsmagistraat.
De inkomsten van het huis waren niet voldoende om de
verstrekte hulp te bekostigen. Om dit tekort te vergoeden
gingen dagelijks twee zusters uit bedelen. De gebouwen waren
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ook spoedig te klein om het aantal passantelieden te herbergen.
Daarom werd in 1419-20 het complex vergroot, grotendeels
op kosten van de stad.
Bij ordonnantie van de magistraat werd, op 16 december
1600, St-Juliaans verenigd met het naburige Dulhuis St.-Hubrecht, om krankzinnigen en vondelingen te onderhouden.
Vanaf 1765 werden er alle geesteszieken van de stad verpleegd. Toch bleef er altijd plaats ter beschikking voor
armen en reizigers.
De laatste Meester van St.-Juliaans, Broeder Pieter Valckenaere, werd aangesteld op 22 november 1791, samen met
twee broeders en drie zusters. In de Franse tijd werden
alien buitengezet, omdat zij weigerden de eed van trouw aan
het nieuw regime of te leggen. Het huis werd omvormd tot
een << Hospice de Securite >> (6).
Andere passanteliedenhuizen waren onder meer, Sint-Joos
aan de Ezelpoort, sedert 1352 ; en het bijhuis van St-Juliaans
aan de Smedenpoort ( 7 ). Ook verschillende ziekenhuizen en
godshuizen verleenden onderdak aan behoeftige reizigers (8).
Na zekere tijd werd echter misbruik gemaakt van de geboden gastvrijheid. Landlopers en bedelaars konden gemakkelijk van het ene naar het andere hospies gaan. Om misbruiken te voorkomen werden in de 14e eeuw door de stad
maatregelen getroffen. Toch kregen de meeste huizen na
zekere tijd geheel of gedeeltelijk een andere bestemming (9).

Godshuizen.
Een bijzondere plaats in de armenzorg te Brugge wordt
ingenomen door de godshuizen. Nog altijd geven hun geveltjes aan het stadsbeeld een typisch karakter. Sommige godshuizen werden opgericht door de ambachten om hun minder
begoede leden een rustige oude dag te verzekeren, of de
(6) AOOB, St.-Juliaans, Cart. A, fol. LXI ; charter 464. SA,
St.-Juliaans, charter 213 en 874. L. Gilliodts-van Severen, Inventaire des archives de la ville de Bruges, dl I, blz. 203 ; dl III,
blz. 338-340 ; dl IV, blz. 420 ; Inleiding, blz. 32-33. AOOB, Etat
statistique, jaar XI. - A. Duclos, Bruges, blz. 506. - C. H. Gerning, Description des êtablissements charitables de Bruges, blz. 119.
- A. Maertens en R. Cauwe, De Brugsche Godshuizen, blz. 70-76.
(7) AOOB, St.-Joos, charter 0 : stichtingsakte van 1 oogst 1352.
Duclos, Bruges, blz. 303.
(8) B.v. : de Infirmerie Sint-Obrecht, sedert 1226 in de Langestraat ; de Leprozerie, de Madeleine, eerst op het Zand en vanaf
1236 buiten de Boeveriepoort ; het Hospies Nazareth op de Garenmarkt ; het Godshuis van de wagenmakers aan. de Kruispoort,
sedert 1362. A. Duclos, Bruges, blz. 303.
(9) B.v. het bijhuis van St.-Juliaans .aan de Smedenpoort werd
in 1305 een huis voor blinders. A.Duclos, 0.-L.-Vrouw van Blindekens, blz. 20. - St.-Juliaans neemt vanaf 1600 krankzinnigen op.
- St.-Joos wordt in 1585 heringericht tot een godshuis voor 13
mannen boven de 50 jaar. AOOB, St.-Joos, charter 90.
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slachtoffers van een werkongeval een onderkomen te verschaffen. Andere zijn gesticht door rijke burgers, die meestal
het bestuur aan een religieuze instelling of een armendis toevertrouwden. Ook de armendissen zelf hebben godshuizen
opgericht, in dit geval dishuizen genoemd. Over 't algemeen
waren de godshuizen bestemd voor bejaarde mensen, vooral
arme weduwen. Dit wordt verklaard door de maatschappelijke toestanden van deze tij den, waarin voor de vrouw maar
weinig beroepen toegankelijk waren. Het oudst gekende godshuis is het Rooms Couvent aan de Mariabrug, gesticht voor
1330. Verder in dit overzicht wordt dit huis uitvoeriger
behandeld. In de 14e eeuw ontstonden er zeven godshuizen,
in de 15e eeuw tien, in de 16e eeuw zeven, in de 17e eeuw
zeventien en in de 18e eeuw tien. Alle godshuizen stonden
onder toezicht van de schepenen, de « uppervoogden van alle
godshuusen >> ( 10 ) .
Naast de instellingen die armen opnamen, bestonden deze
die hulp ten huize brachten. Reeds vroeg werd hierin een
voorname rol gespeeld door het H. Geesthuis.

Het H. Geesthuis.
Deze instelling bestond reeds voor 1231 in de Goezeputstraat, en was opgericht door de stadsmagistraat. Zij verleende
hulp aan de « verecundi pauperes ville Brugensis >> of « aerme
scamele huusweken van Brugghe >>, en beschikte daarvoor
over het « patrimonium pauperum », onder toezicht van de
magistraat. Het werk was toevertrouwd aan broeders. Vanaf
1288 bezit de inrichting een nieuwe afdeling aan de Potterie,
in de nabijheid van het daar gelegen 0.-L.-Vrouwhospitaal,
door zusters bestuurd. In 1323 is het huis in de Goezeputstraat helemaal opgeheven. De twee inrichtingen aan de
Potterie, door ligging en gelijkaardig werkterrein ten zeerste
met elkaar verwant, groeien meer en meer naar elkaar toe,
zodat ze rond 1319 slechts als een huis worden aanzien onder
de naam « 0.-L.-Vrouw van de Potterie >>. De broeders nemen
er de leiding en het huis wordt als een stadsinrichting beschouwd, ofschoon de zusters van het hospitaal vroeger enkel
onder kerkelijk gezag stonden. De zusters bleven zich wij den
aan het verzorgen van zieken, en de broeders werkten verder
aan de armenzorg in de stad (").
(10) In dit overzicht zullen wij niet uitweiden over de godshuizen
gezien reeds verschillende werken daarover handelen.
(11) M. English, Het H. Geesthuis en de Potterie, Handelingen
van het Genootschap voor Geschiedenis << Societe d'Emulation » te
Brugge, LXXXI (1938), blz. 69-90.
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Over het ontstaan van de Broederschap in het H. Geesthuis
werkzaam is praktisch niets geweten. Wellicht houdt dit
verband met de vele broederschappen die in de 12e eeuw
ontstonden, en waarvan de bijzonderste deze was van de
« Broeders van de H. Geest >>. Opgericht door Guy de Montpellier, in 1160, bestond de eerste groep uit een gemeenschap
van leken, zonder geloften samenlevend, die de zorg van een
gasthuis op zich nam. De definitieve oprichting gebeurde
in 1198, te Rome, waar Paus Innocentius III hun een hospitaal toevertrouwde, sindsdien « Hospitaal van de H. Geest >>
genoemd. Aan de jonge congregatie werd het oppertoezicht
verleend over alle bestaande gasthuizen van de christenheid.
In de 12e en 13e eeuw sloten zich velen aan zodat over gans
Europa de H. Geesthuizen ontstonden. Daarom werd vroeger
algemeen aanvaard dat alle Huizen van de H. Geest rechtstreeks of minstens onrechtstreeks bij deze Broederschap
waren aangesloten. Tegenwoordig wordt echter aangenomen
dat vele caritatieve instellingen er volledig los van stonden.
Een gelijkaardige naam en een zelfde doel zijn geen afdoend
bewijs van afhankelijkheid. Enkele gevallen tonen zelfs het
tegendeel aan. In 1186 gaf bisschop Roger van Kamerijk de
goedkeuring tot de oprichting van een Broederschap van de
H. Geest om de armen te helpen. Het jaar daarop ontstond
te Doornik een gelijkaardige inrichting, onder de naam
« Carite du Saint-Esprit» ( 12\). Voor de oorsprong van het
Brugse H. Geesthuis beschikken wij niet over dergelijke
gegevens.
Uit de bronnen kan worden opgemaakt dat de werking
van het H. Geesthuis praktisch overeenkwam met deze van
de Dissen. De vraag kan zelfs worden gesteld of de Dissen
niet het werk van het H. Geesthuis hebben overgenomen,
in een periode waarin, door het toenemen van de stadsbevolking, de broeders niet meer in staat waren om alleen
de nodige hulp aan de armen te verlenen.
Het huis in de Goezeputstraat was zeker niet het enige.
Ondermeer is er regelmatig sprake van een « Shelichs Gheesthuse staende buten Sinte Marienbrucghe ». In 1340 werd
dit huis bestuurd door twee dismeesters, en het was het
gezamenlijk bezit van twee Dissen, 5/6 van deze van 0.-L.Vrouw en 1/6 van een andere ( 13 ). Op 7 juli 1591 werd het
(12) G. Ratzinger, Geschichte der kirchlichen Armenpflege, Freiburg i. Br., 1884, blz. 320-323. P. P. M. Alberdingk-Thijm, De Gestichten van Liefdadigheid in Belgie van Karel den Grooten tot
aan de XVIe eeuw, Brussel, 1883, blz. 106.
(13) B.v. : DOV, charter 17 van 15 januari 1340 ; charter 48 van
20 oogst 1352 ; charter 89 van 9 januari 1367.
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volledig door de Dis van 0.-L.-Vrouw overgenomen (14).
Soms werd dit huffs genoemd : « Dis van de Mariabrug >>,
en het werd ook verward met het Rooms Couvent, een godshuis dat reeds in 1471 door de Dis van 0.-L.-Vrouw werd
overgenomen (15).
De Dissen.
In de late middeleeuwen waren de Dissen de voornaamste
instellingen van armenzorg. De benaming « Disch » is wel
typisch voor onze streken ; want de algemene naam « Tafels
van de H. Geest » komt hier maar zelden voor (1s).
Een Dis is een instelling van armenzorg, daterend uit de
late middeleeuwen, hoofdzakelijk ingericht op de parochie,
om hulp te bieden aan de arme inwoners van deze parochie.
Wij beschikken niet over bronnen die ons het ontstaan ervan
verklaren. De oudste akte uit de archieven van de Brugse
Dissen is een charter van de Dis van Sint-Gilles, daterend
van 15 maart 1269 (o. s.) ( 17 ) . De Dissen van 0.-L.-Vrouw,
Sint-Salvators, Sint-Walburga en Sint-Jakobs komen ter
sprake in een charter van het H. Geesthuis van 21 juni
1307 ( 18 ) . In deze schenking ontvangen de lief dadigheidswerken van de stad een rente, elk volgens zijn belangrijkheid.
De Dissen van 0.-L.-Vrouw en Sint-Salvators krijgen evenveel als het H. Geesthuis, waar veel armen een toevlucht
vonden ( 19 ). Dit bewijst dat sommige Dissen in die jaren
reeds een belangrijke activiteit ontwikkelden. Het oudste document van de Dis van Sint-Anna en Sinte-Kruis is een
charter van 2 juni 1312 (19').
De Dis hielp enkel de armen van de eigen parochie, zodat
een verschil bestond in de steun aan de armen van de stad
Toch waren uitzonderingen mogelijk. Vooral
verleend (20,.
)
(14) DOV, charter 594.
(15) Zie verder over het Rooms Couvent op blz. 371.
(16) « Tafel » of « Disch » is de vertaling van het Latijnse woord
« mensa », met de betekenis van « meubel », en ook « de spijzen
voor de leden van de levensgemeenschap en de ondersteunde armen ». De Mensa van de abdij diende ook om de gasten en de
armen van het nodige te voorzien. Du Cange, Glossarium mediae
et infimae latinitatis, dl V, blz. 341. E. Lesne. L'origine des
menses dans le temporel des eglises et des monasteres de France
au IXe siècle, Rijsel-Parijs, 1910, blz. 50.
(17) DSG, charter 1.
(18) AP, charter 58.
(19) AP, charter 1 : een aflaatbrief van 5 oogst 1245 : « ...pro
multitudine pauperum illuc confluentium... ».
(19') DSAK, charter 1.
(20) Een typische uitdrukking daarvoor is te vinden in de inleiding van een cartularium van de Dis van St.-Salvators : « ...den
dissche van den aerme scamelen huusweken die wonende sijn binnen der prochie van Sinte Salvators in Brucghe ende niet der
buten ». DSS, reg. 126, f o 1.

— 364 —
vanaf het einde van de 14e eeuw worden niet-parochianen
in de hulp betrokken.
Het bestuur van de Dis werd waargenomen door de
dismeesters, in de 15e eeuw soms bereckers of gouverneurs
genoemd. Zij staan helemaal los van de kerkfabriek en het
commun, en werden in de 13e en tot in de 16e eeuw waarschijnlijk door de schepenen van de stad aangesteld (21).
Hun taak bestond in het beheer van de goederen, het opzoeken
van de armen en het verrichten van de uitdelingen. Meestal
werden zij gekozen uit de vooraanstaande families van de
parochie, en zij ontvingen geen ereloon voor het gepresteerde
werk. In het begin volstond een dismeester, doch met de
groei van de werking vermeerdert hun aantal. Vanaf het
midden van de 14e eeuw zijn er drie of vier. In 1390/91
zijn er op Sint-Salvators zes dismeesters aangesteld.
Omstreeks 1350 namen de Dissen zeker een grote uitbreiding. Niet alleen vermeerdert het aantal dismeesters, maar
andere elementen werden bij het personeel gevoegd. Een
ontvanger werd benoemd om de administratie en vooral de
rekeningen in orde te houden. In het begin werd deze taak
door clerici vervuld die na korte tij d door leken werden vervangen. Ook werden een of meerdere disknapen aangesteld,
die met het materiele onderhoud werden belast.
Algemeen wordt aanvaard dat de pastoor ook zetelde in
het bestuur van de Dis. Op enkele uitzonderingen na was dit
te Brugge, voor de 16e eeuw, niet het geval ( 22 ). Wel waren
de pastoors, samen met andere vooraanstaanden van de stad
en de parochie, regelmatig tegenwoordig om als getuigen te
tekenen bij het afsluiten van de rekeningboeken. Daarentegen
houden de schepenen van de stad steeds een toezicht over de
werking van de Dissen. Zij worden de « upperregeerders van
alle Dissen >> genoemd, en grote vervreemdingen kunnen maar
gebeuren nadat zij hun « consent » hebben verleend. In
sommige gevallen is daarvoor de toelating van de vorst nodig.
De uitdelingen gebeuren achteraan in de parochiekerk, aan
(21) Over de aanstelling is weinig bekend. Een reglement, opgesteld door bisschop De Rodoan in 1610, met toestemming van de
schepenen, zegt, « Alvooren dat van nu voorts de dischmeesters
zullen ghecoren worden in sulcker vorme ende manieren ghelijck
zij van oudts zijn ghecostumeert ghecoren te worden ». Waartn
deze traditie bestond wordt niet vermeld. Waar geen traditie
bestond, moeten de nieuwe dismeesters worden gekozen door de
oude en de pastoor. DSS, aanwinsten nr 4. Wij mogen aannemen
dat tot de 17e eeuw de nieuwe door de oude dismeesters werden
gekozen en door de schepenen, de « uppermeesters van de disschen » werden benoemd. De inmenging van de pastoor, door het
reglement van 1610 voorzien, is wellicht een gevolg van het Con.cilie van Trente. Zie daarover verder blz. 374 nota (59).
(22) Zeldzame uitzonderingen komen wel voor, b.v. : op St.-Walburga : Nicolaes Lancbaert (1451-1468) en Jan Dujardin (1473-1504).
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de « disch » : een grote vaststaande tafel met de dismeestersbank en het beeld van de H. Geest. Het deel voor een arme
bestemd, wordt de « provene » genoemd en om een uitdeling
te beduiden, spreekt men van « een disch stellen >>. De dismeesters beschikken over een diskamer of « tresorie >>, en
een bewaarplaats voor hout en turf.
In sommige steden bestond een centrale armenzorg, zoals
de « Commune Aumosne » te Bergen sedert de 13e eeuw, en
de « Ghemeene Buerse » van 1525 te leper ( 23 ). Dat is in
die tijd te Brugge niet het geval. Alle Dissen staan volledig
zelfstandig naast elkaar, en komen enkel samen om algemene
belangen te verdedigen, of wanneer stichtingen op meerdere
Dissen betrekking hebben.
De ondersteunden worden over 't algemeen « aerme huusweken >> of « scamele huusweeken >>, in het Latijn « verecundi pauperes >>, en in het Frans « povres honteux >> genoemd. Soms geeft men nadere bepalingen zoals : « arme
huusweeken beddevast liggende >>, « vrouwen die in kinderbedden ligghen >>, « huuszittenden », « scamele arbyders >>.
Regelmatig wordt de benaming « proveniers >> gebruikt, afgeleid van « provene >>. In een mededeling van de magistraat
aan de deelmannen van de zestendelen is er sprake van « den
scamelen huusarmen die voor de lieden dueren niet en bidden
en moghen >>. Bedelen was immers ten strengste verboden (25).
De ondersteunden zijn dus mensen van de parochie, door
gelijk welke omstandigheden in armoede gebracht, die thuis
in ellende leven. Vreemdelingen, landlopers en rondtrekkende
bedelaars kwamen niet in aanmerking.
Om de hulpverlening te bekostigen waren de Dissen uitsluitend aangewezen op de steun van de burgerij. Dit geschiedde vooral door schenkingen zonder last ( 26,), legaten
in testamenten, omhalingen in de kerken, de erfenis van de
proveniers, en de eigenlijke stichtingen. Door al deze giften
verkregen de Dissen in de loop van de tijden een aanzienlijk
patrimonium, dat veel opbracht aan renten, huren en pacht.
Enkele voorbeelden geven een gedachte van het totaal inkomen (in ponden en schellingen) van de voornaamste Dissen.
De eerste data zijn deze van de oudste rekeningen (27).
(23) P. Heupgen, ,La « Commune AumOne » de Mons, BCRH,
1926, blz. 319. J. Nolf, La reforme de la bienfaisance publique A.
Ypres au XVI e siêcle, Gent, 1915, blz. XXVI-XXIX.
(24) L. Gilliodts-van Severen, Essais d'Archeologie Brugeoise,
Dl III, Mêmoriaux de Bruges, dl I, p. 272, nr 224 (5 november,
1530).
(25) SAB, Hallegeboden 1513-1530, fo 20, nr 6.
(26) In de 13e eeuw zeer veel grond ; vanaf 1300 worden veel
huizen geschonken ; vanaf 1400 meestal renten en cijnsen ; vanaf
het midden van de 15e eeuw dikwijls geld.
(27) Alle rekeningen van de opgegeven jaren in AO0B.
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Inkomen van de Armendissen
P.

S.

p.

551
1167
2044
2368
3281

11
17
9
19
8

6
9
0
4
8 groten

1508
2665
6519
10164
3225

2
11
6
14
18

1
0
11
2
3 groten

1478
1524
1786

3980
2738
884

1
15
1

4
5
7 groten 8 miten

Sint-Walburga :

1491
1525
1786

734
3210
4065

6
0
14

8
0
6 groten 15 miten

Sint-Gilles :

1512
1920/21
1783/84

985
3699
1827

18
7
15

0
0
4 groten

157
2888

8
18

13 miten
1 groten 5 miten

428
509

17
14

4 groten 12 miten
6 groten 4 miten

Sint-Salvator :

1403
1450
1499
1525
1786

0.-L-Vrouw :

1418
1452
1497
1525/26
1782

Sint-Jakobs :

St.-Anna en St.-Kruis : 1515
1785
Sint-Katelijne :

1730
1787/90

Onze aandacht gaat vooral naar de stichtingen, d.i. schenkingen waaraan een bepaalde last is verbonden. De oudste
stichtingen zijn weinig concreet in hun voorschriften (28).
Er wordt bepaald dat de uitdelingen moeten geschieden
q inder dischmeesters conscience >>, en moeten bestaan uit
soep, brood, en erwten ; soms vlees, boter en wijn, vooral
voor de zieken. Tussen het midden van de 14e eeuw en 1480
wordt de last zeer duidelijk omschreven. Het aantal provenen
wordt goed aangeduid, gewoonlijk tussen dertig en zestig.
De stichters behouden ook een deel van de provenen voor aan
een bepaalde groep armen of zieken. De jaren 1480-82 betekenen voor Brugge ellende en hongersnood ! In de rekeningen
van Dissen wordt meegedeeld dat de eetwaren wegens de
(28) Oudst gekende stichting is deze van Vermarien van der
Beurse, van 11 September 1337 : aan de Dis van St.-Salvators
schenkt zij 8 P., 4 sch., 8 p. par., met last vijfmaal in het jaar
aan 60 armen uit to delen 5 hoed tarwe in brood verbakken en
5 viertallen erwten. Voor andere Dissen : St.-Gillis en St.-Jakobs :
1338 ; 0.-L.-Vrouw : 1347 ; St.-Walburga : 1357.
DSS, charter 25 ; DSG, charter 23 ; DOV, charter 29 ; DSW,
charter 10 ; KASJ, reg. 66, f. 80 v..
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in de meeste gevallen enkel gesproken van provenen die
moeten bestaan uit een brood en enkele schellingen, waarmede de armen zelf de toespijs kunnen kopen. Sedert die
tijd is het aantal door de stichters aangeduide armen sterk
vermeerderd ; soms meer dan de helft van het totaal.
Er bestaat ook een verband tussen de stichtingen en de
kerkelijke diensten en devoties. Vooral vanaf het begin van
de 15e eeuw zijn vele uitdelingen met een << jaargetijde >>
verbonden. Dit j aargetij de is een familiemis die gedurende
het leven van de stichters meestal viel op de dag van hun
naamfeest, en na hun dood werd veranderd in een requiemmis op hun sterfdag. Dikwijls was het jaargetijde een mis
van de H. Geest, en werd dan de << Spiritus » van de stichters
genoemd ( 3°). Wanneer het een requiemmis betrof, moest de
disknaap op de vooravond de zerk reinigen, versieren met
kaarsen en een laag stro er omheen leggen. Na de mis gingen
priesters en proveniers naar het versierde graf om er een
De Profundis te bidden. Enkel daarna mocht de dis worden
gesteld.
Ook de opgegeven intenties, alhoewel conventioneel, tonen
het godsdienstig karakter van de stichtingen aan. De meeste
teksten wijzen erop dat de fondateurs de armen gedenken
omwille van hun zielezaligheid. In de eerste akten is de
formule zeer kort, zoals : << over zine ziele >>, << omme tprofijt
van miere ziele >>, << geporret ute pure devotien omme Gode >>.
Nadien worden de bepalingen uitgebreider. Veelvuldig krijgen
wij teksten als : << In die ere ende waerdichede van Gode
onsen Here ende der Helichgher Maghet Sinte Marien ende
alle Godts helighen ende omme de zalicheden van haerlieder
zielen ende van haren voorders ende van alien haerlieder
vrienden zielen >> 1 31 ) .
Het gebeurt ook dat kooplieden hun geweten willen in orde
stellen door een stichting << over alle den ghuenre zielen daer
zij brood an ghewonnen ende te bet of ghehadt hebben > (32).
Zeldzaam zijn de stichters die uitdrukkelijk hun zondigheid
(29) B.v. : Op St.-Jakobs werden, in 1481/82, 240 P. par. gedeeld
aan de armen « ...in stede van den vleessche omme dat men gheen
scapen crighen conste ». DSJ, reg. 2, rek. 1481/82, f o 76 v°.
(30) De oudste kalender van de Dis van St.-Salvators, opgemaakt
rond 1370, vermeld reeds tweemaal een Mis van de H. Geest :
op de woensdag van quatertember in de Vasten en op de woensdag
van quatertemper van H. Kruisdag, over Symoene van Bruessele
en zijn vrouw Lisebette. DSS, reg. 178.
(31) DOV, charter 110 b) : fondatie van Jan van Aertrycke,
5 april 1372.
(32) DSW, reg. 31, fo 38 : schenking jonkvrouw Baerble van der
Beke, weduwe Jacob Brandereel, 16 mei 1453.
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bekennen, zoals in sommige Latijnse teksten
ob remedium
omnium suorum peccatorum >> (33).
Reeds werd gezegd dat de stichters vanaf de 15e eeuw een
deel van de provenen aan bepaalde personen voorbehielden.
De begunstigden waren vooral leden van religieuze gemeenschappen, zoals de Cellebroers, de broeders van Sint-Juliaans,
de broeders en zusters van het Sint-Janshospitaal, de Staelyserbroeders, de Zwarte zusters van Bethel of de Castagneboom in de Nieuwe Gentweg, de Grauwe zusters van de
Oude Zak, het Klooster van Bethanie in de Karmerstraat,
en de gilde van de Winnebroden op St.-Salvators. Ambachtslieden bedachten vooral de « verweecten van den ambochte >>.
Ook komen dikwijls ter sprake, de zieken van Sint-Janshospitaal, de ackerzieken van de viersticks of de melaatsen, de
gevangenen van de Donker Kamer, en de bewoners van de
godshuizen ( 34 ). Verschillende stichters eisen voor zich en
hun erfgenamen het recht op, zelf een deel van de armen naar
de uitdeling te zenden. Op deze wijze werd natuurlijk afbreuk
gedaan aan het principe dat de Dissen enkel de armen van
de parochie ter hulp zouden komen.
Een ander element, ook rond 1450 in de stichtingen binnen
gekomen, bestond uit het toezicht. De stichters stelden « overzieners » aan om na te gaan of de bepalingen wel werden
uitgevoerd. In het begin werd bij na uitsluitend beroep gedaan
op religieuze personen, maar spoedig werd deze taak toevertrouwd aan de dekens en de gezworenen van de ambachten ( 35 ), die voor dit werk een vergoeding in natura of geld
kregen. Dit gebruik bracht mee dat de ambachten een grote
macht verworven in de werking van de Dissen. Het viel
meermalen voor, dat zij voor de schepenen een proces tegen
een Dis inspanden, omdat de bepalingen van een stichting
(33) DSS, charter 94, schenking van Jan Rogier, kapelaan van
St.-Salvators, 12 oogst 1368.
(34) B.v. : Clais Pagant en zijn vrouw Krispine richtten op
13 april 1409 een fondatie op bij de Dis van St. Gillis voor Pasenwoensdag, en bij de Dis van St.-Jakobs voor 2 mei, elk van
82 provenen, waarvan er telkens acht voorbehouden zijn voor het
St.-Niklaashuis, door hen opgericht in 1391. KASG, reg. 40, f o 191 v..
KASJ, reg. 66, fo 89.
(35) In een stichting van Jan Vasquez, secretaris van de hertogin, in 1458, wordt bepaald dat de celebrant en de assistenten
elk een provene krijgen, « ...nadat zij hun abyten zullen afgedaen
hebben, om te komen zien of op de disch gereed staen 60 provenen
elk van 4 schellingen grote in brood, wyn en toespyzen ». DSS,
reg. 127, fo 28. Op 23 maart 1459 bepaalt Antheunis van der Moere
dat het ambacht van de Scepers het toezicht over zijn stichting
moet uitoefenen. De fondatie bestaat uit 4 dissen van elk 40 provenen. Het ambacht krijgt telkens 8 provenen voor zijn armen,
en de « overzieners » ontvangen voor hun moeite 6 schellingen.
Minstens 2 personen moeten komen « ...omme aldaer te overziene
of elke provene waerdich in broode ende toespizen drie schelleghe
parisis ». DSS, reg. 127, f o 33 vo.

— 369 —
niet werden onderhouden of omdat de provenen niet werden
aangepast aan de veranderde geldwaarde (36).
Het is moeilijk een overzicht te geven van de weldoeners van de Brugse armen. Wij mogen gerust zeggen dat
gans de burgerij, ieder volgens zijn vermogen, heeft geholpen om de noodlijdende stadsgenoten te helpen. Zeer veel
kleine schenkingen zonder last zijn afkomstig van ambachtslieden. De grote fundaties komen natuurlijk van de rijke
families. Verschillende zijn opgericht door vreemdelingen en
priesters, en een groot aantal door weduwen, die aldus de
zielezaligheid van hun overleden man hoopten te bekomen ( 36'). Familienamen die herhaaldelijk weerkeren in de
stichtingen voor 1500 zijn : van Aertrycke, van Assenede,
de Bliec, Bonin, van Boonen, Boudene, Breydel, van der
Beurse, van Campen, Gruuthuuse, van den Hille, Hoedemakers, Losschaert, de Moor, Pagant en Priem. Als vreemdeling
citeren wij de Portugees Jan Vasquez, secretaris van hertogin
Isabella van Portugal en van haar zoon Karel.
Op welke wijze werden de armen geholpen ? Sedert het
midden van de 14e eeuw gebeuren de uitdelingen bij middel
van « tekenen >>, ook loodjes genoemd ( 37 ). Het zijn een
soort penningen waarop de aard van de provene vermeld
staat. Op de vooravond van de uitdelingen brengen de disknapen deze tekenen naar de armen, door de dismeesters of
de stichters aangeduid. De provene kreeg in de loop van
de jaren een andere samenstelling. Voor 1350 bestond ze uit
een tarwebrood met erwten en soms een pint olie. Tussen
1350 en 1450 'werd bij het brood zeer dikwijls varkensvlees
of schapenvlees en een pint wijn gegeven ( 38 ). Na 1450 is
het vlees veelal vervangen door een pond boter of eieren.
(36) B.v. : Op 12 februari 1540 klagen de deken en de eed van
het ambacht van de wapenmakers de dismeesters van St.-Salvators bij de schepenen aan, omdat zij een stichting van 1488,
bestaande uit 30 provenen, niet aan de gangbare geldwaarde
hebben aangepast. Zij eisen een vermeerdering van provenen.
SAB, .ambachten, nr 1272.
(36') De kalender van de Dis van St-Salvators, rond 1370 opgemaakt, geeft 69 fondaties, waarvan 21 door weduwen opgericht.
(37) Oudst bewaard teken te Brugge : 1551. A. De Schodt,
Mèreaux de bienfaisance ecclesiastiques et religieux de la ville de
Bruges. Brussel, 1873-1878.
(38) Het is moeilijk te bepalen, hoe groot een provene vlees was.
Dit kon verschillen volgens de stichting. In een stichting op
St.-Jakobs van 2 januari 1417, door de dismeester Jan van Cleyhem,
worden 3 schapen voorzien voor 60 provenen. KASJ, charter CIX.
Voor de 80 provenen die op St.-Lucasdag worden gedeeld, gebruikt
men 4 buken varkensvlees. DSJ, reg. 2, rek. 1482-83.
Vanaf de 15e eeuw bestond het gebruik dat de Dissen aan de
armen, die op de feestdagen de H. Communie ontvingen, wijn te
drinken aanboden. In de kalender van 0.-E.-Vrouw lezen wij :
op Kerstdag, Witte Donderdag, Paasavond en Pinksteren moet
geplaatst worden « tselverin potkin ten dissche met eenre pinte
rynsch wins omme daermede te moneghe ende te lavene die te
sacramente gaen ». DOV, reg. 180.
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In de vasten bestaat de provene uit een brood met enkele
haringen en nu en dan een pint olie ( 39 ). Sedert de levensduurte van 1481 is de toespijs praktisch weggevallen en vervangen door een paar schellingen. Vlees, wijn, boter en
eieren zijn toemaatjes geworden voor grote feestdagen zoals
Witte Donderdag, Pasen en Kerstmis. Sedert het midden van
de 15e eeuw bestond het gebruik krakelingen aan de armen
uit te delen op Witte Donderdag maar ook dat stierf uit
in het midden van de 16e eeuw. Het weze nog vermeld dat
voor 1460 tarwebrood werd uitgedeeld, en na deze datum
roggebrood.
Benevens levensmiddelen distribueerden de Dissen ook lijnwaad, schoenen en turf aan de proveniers. Bij hun overlij den
werd gezorgd voor de begrafenis. Voor de « arme lijken >>
of « mate lijken >> waren speciale tekens voorzien. Het
gebeurde dat deze lijken begraven werden gewikkeld in een
bussel stro. De beste gegevens komen van de archieven van
Sint-Salvators en 0.-L.-Yrouw. In de 16e eeuw blij ft het jaarlijks aantal op 0.-L.-Vrouw onder de twintig voor de volwassenen, en onder de dertig voor de kinderen. Op Sint-Salvators ligt dit, alien samen genomen, onder de vijftien.
Sommige jaren werd het gewone aantal ver overtroffen, zoals
volgende voorbeelden aantonen.
1452
:
47 volwassenen ± 41 kinderen ;
0.-L.-Vrouw :
1453
:
52 volwassenen + 55 kinderen ;
1481/82 :
119 volwassenen ;
1482/83 :
231 volwassenen ;
1483/84 :
61 volwassenen ;
1484/85 :
40 volwassenen.
Op Sint-Salvators wordt voor de begrafenissen rond 1482 veel meer
dan in normale jaren uitgegeven, maar het juiste aantal is niet
vermeld (40).
Zoals andere instellingen hadden de Dissen ook eigen godshuizen,
dishuizen >> genoemd. Sommige van deze huizen
hadden maar een kortstondig bestaan zodat •weinig daarover
is bekend ( 41 ). Andere werden definitief als woongelegenheid
(39) In de 14e en 15e eeuw bestaat een normale provene in de
vasten uit 1 brood en 8 haringen, 4 droge en 4 natte. Na 1400 is
dikwijls sprake van « kaekharing », een wijze van bereiding in
die tijd uitgevonden. Op het einde van de 15e eeuw werden er zeer
veel uitgedeeld. B.v. : op St.-Jakobs : 1480/81 : 2.333 ; 1481/82 :
3.131 ; 1483/84 : 6.000 ; 1484/85 : 7.138 ; 1485/86 : 4.480 ; 1486/87 :
6.265 ; 1487/88 : 3.485 ; 1491/92 : 3.485. DSJ, rek. van deze jaren.
Na die periode komt haring veel minder voor.
(40) Zie rekeningen van die jaren in DOV en DSS. In 1482/83
worden op St.-Salvators voor begravingen uitgegeven : 36 P., 18 s.
Voor 1 begrafenis werden 4 a 5 s. par. betaald ; dat komt dus op
ongeveer 160 begravingen voor dit Saar. DSS, reg. 12, rek. 1482/83,
fo 13.
(41) B.v. : in 1420/21 koopt de Dis van St.-Salvators een huffs in
de H. Geeststraat om er een « couvent voor oude vrouwen in
te richten. DSS, reg. 1 ; rek. 1420/21, f o 9.
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voor armen ingericht en weerstonden de tand des tijds. Het
oudst gekende is het Rooms Couvent, aan de Mariabrug,
sedert 1471 eigendom van de Dis van 0.-L.-Vrouw. Een
charter van de zondag voor Sint-Barnabas 1330 noemt het
een alemoesenhuse >>, bewoond door « j onckvrouwen » en
bestuurd door een meesterigghe >>. Tussen 1330 en 1338
werd het huis door brand vernield. Een oorkonde van
21 januari 1338 deelt ons de heroprichting mee. Het nieuwe
huis was bestemd tot woonst voor arme begijnen. Het charter bevat een snort reglement, in acht punten verdeeld,
wellicht het oudste dat te Brugge van deze huizen is bewaard
gebleven (42\.
) Zoals gezegd kochten de Dismeesters van
0.L.-Vrouw in 1471 het Rooms Couvent van de vroegere
beheerders, om er zeven of acht van de armen van de parochie te laten wonen. In 1476 werden de huisjes hersteld ; de
daken kregen een verse laag stro, de kapel een nieuw tabernakel en de binnenkoer kasseien (43).
De Dis van Sint-Gilles bezat een eerste Dishuis sedert de
stichting van Jacob Broloos in 1459, waarbij zeven kamers
in de Lange Bailgestraat werden geschonken ( 44 ). Op SintJacobs kreeg de Dis vier kamers in sHeer Loys van Casselstraat, door de schenking van Joris Fierens en zijn vrouw
Margareta, in 1434 ( 45 ). Sedert 1455 bezat de Dis van
Sint-Salvators een eigen Dishuis, opgericht door dismeester
Jan de Bliec en zijn vrouw Jacquemine. Het huis behoorde
vroeger toe aan het ambacht van de zilversmeden en was
gelegen op het Sint-Salvatorskerkhof. Het werd ingericht
tot woonst voor zeven weduwen, waardoor het de naam van
weduwenhuis >> ontving. Ook van dit huis is het reglement
bewaard gebleven ( 46 ). Het godshuis « Van Campen », tien
nieuwe stenen huisj es in de Boeveriestraat, was sedert 1436
in bezit van de Dis van Sint-Walburga. De naam van het
huis is ontleend aan de stichters, Pieter van Campen en zijn
vrouw Margriete Drielinck ( 47 ). In het verloop van de jaren
werden door de verschillende Dissen meerdere Dishuizen
opgericht of bestuurd.
(42) DOV, reg. 7, rek. 1475/76, f . 37 : bij het vermelden van de
reparatiekosten aan het Rooms Couvent wordt medegedeeld dat
de Dis sedert februari 1471 het huis heeft overgenomen. Idem,
charter 6 : een uitspraak van de deelmannen van 0.-L.-Vrouwzestendeel over een muurscheiding ; als meesterigghe wordt genoemd, joncvrouwe Adelise van Ravenscoot. Idem, charter 14 :
de burgemeesters en schepenen van de stud geven toelating aan
Hughe uten Ryde, kapelaan van de 0.-L.-Vrouwkerk, en Verkateline Pelegans, poorteres, het huis op te richten dat zij samen,
met giften van anderen, hebben laten bouwen in de plaats van
het verbrande Rooms Couvent.
(43) Zie eerste nota van (42).
(44) KASG, reg. 40, fo 79 v..
(45) DSJ, reg. 7, reg. 1525/26, fo 52.
(46) DSS, reg. 127, fo 32.
(47) DSW, reg. 30, fo 58.
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Buiten de grote Dissen op de parochies en het H. Geesthuis
van de Potterie bestonden in Brugge nog andere kleinere
Dissen waarover zeer weinig is geweten. Zo spreekt het
charter van het H. Geesthuis van 1307, ook van de Dissen
van Sint-Kristoffel, Sint-Amand en Sint-Jan (48\) Wellicht
wordt hier bedoeld respectievelijk de kapel in het SintNiklaasstraatje, de kapel van de zilversmeden en het SintJanshospitaal.
Het gebeurde dat de stad, ter gelegenheid van bijzondere
gebeurtenissen, uitdelingen voor de armen inrichtte. Een
voorbeeld is de uitdeling van brood en geld aan 400 armen,
in het stadhuis, naar aanleiding van de uitvaartplechtigheden
voor Karel V, op maandag 13 en dinsdag 14 februari
1559 ( 49 ). Soms werd aan de deelmannen van de zestendelen
geld ter beschikking gesteld om uit te delen aan de << scamelen huusaermen » ( 50 ). Het viel ook voor dat een Dis een
uitdeling moest verrichten in een kloosterkerk. Zo was de
Dis van Sint-Jakobs verplicht verschillende dissen te stellen
in de kerk van de Paters Augustijnen.
In 1526 laat Jan Loys Vives het tweedelig werk << De
Subventione Pauperum >> verschijnen, opgedragen aan de
Brugse stadsmagistraat. Het eerste boek geeft een theoretisch
overzicht van de hulp die de mens aan zijn naaste in nood
verschuldigd is, het tweede bevat een praktisch voorstel tot
hulpverlening aan de armen, en weerlegt mogelijke opwerpingen. Zijn hervormingsplan is ingegeven door de nieuwe
humanistische opvattingen. Volgens hem is de armenzorg tot
dan toe te passief geweest : de armen kregen de hulp zonder
tegenprestatie. Het was een loutere liefdadigheid vanwege de
rijke burgerij tegenover de arme stadsgenoten. Daartegenover stelt Vives voor de armen opnieuw in te schakelen in
de economische bedrijvigheid. Hij wil hen opnemen in de
ambachten ; de gebrekkigen om kleine opdrachten te verrichten, de kapitaallozen om samen met kapitaalkrachtigen
nieuwe werkplaatsen op te richten. Andere elementen van
zijn voorstel bestaan in de rationalisatie van de bestaande
ambachten, zelfs in overeenkomst met andere steden ; het
uitvoeren van openbare werken ; en het onderhoud van de
godshuizen door de bewoners zelf. Vives is ook van oordeel
dat de armenzorg geen kwestie is van privaat initiatief,
(48) AP, charter 58. De Dissen waren dus niet uitsluitend op
de parochies ingericht. De broeders van de Potterie behielden
immers ook hun Dis.
(49) R. A. Parmentier, Uitvaart van Keizer Karel V, Genootschap
voor Geschiedenis « Societe d'Emulation » te Brugge, LXXIIII
(1930), blz. 43.
(50) L. Gilliodts-van Severen, Essais d'Archeologie Brugeoise,
Dl. III, Memoriaux de Bruges, dl. I, blz. 272, nr. 224, 5 nov. 1530.
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maar de plicht van de stad die zorg moet dragen voor al
haar bewoners. Hij gaat ook tekeer tegen de vele misbruiken
en verwijt de Dissen dat ze het geld voor de armen bestemd,
voor andere doelen aanwenden. Daarom moeten alle bestaande
fondaties verenigd worden tot een gemene beurs », onder
rechtstreeks toezicht van de magistraat, en ten behoeve van
alle armen van de stad (51).
Daar het probleem van de armenzorg zich niet alleen te
Brugge, maar ook in andere Nederlandse en Duitse steden
had gesteld, vertoonde de oplossing van Vives veel gelijkenis
met de theorie van Luther over de armenzorg. Dit had als
gevolg dat Vives van Lutheranisme werd beschuldigd (52)
Er bestond ook verzet bij de bedelmonikken die zich bedreigd
voelden door het verbieden van hun bedeltochten, en bij de
Dissen die geergerd waren over de aanklachten tegen hen
gericht. Jarenlang woedde te Brugge de strijd tussen de
verdedigers van Vives' plan en de traditionalisten. De eerste
groep bestond vooral uit humanisten, waarvan er verschillende
in de magistraat zetelden, zodat de stad hardnekkig de doorvoering van het plan verdedigde ( 53 ). Een grote voorstander
van de hervorming was Joost de Damhoudere ( 54 ). De traditionalisten vonden natuurlijk hun grootste steun bij de
bedelorden. Tot 1560 was de oppositie geleid door Nikolaas
de Bureau, hulpbisschop van Doornik, en daarna door twee
monniken, Cornelis Adriaenszoon Brouwer en Lorenzo Villavicentio ( 55 ). Tussen 1561 en 1564 kende de strijd een
hoogtepunt. Krachtens de keizerlijke ordonnantie van Karel V,
in 1531 uitgevaardigd, werden de steden van de Nederlanden
verplicht een centralisatie van de armenzorg door te voeren.
Te Brugge kwam men tot een zeker compromis, in deze
zin dat de stadsthesaurie de Dissen zou steunen ( 56 ). Praktisch is van deze steun niets in huis gekomen, gezien de
(51) J. L. Vives, De subventione pauperum sive de humanis
necessitatibus libri II, ad senatum brugensem. Brugge 1525 (n.s.
1526). Reproductie der originele uitgave, Secours van den Aermen,
gedrukt te Antwerpen, 1533, Brussel, 1942.
(52) De eerste die daar te Brugge de aandacht op trok was de
hulpbisschop van Doornik, Nikolaas de Bureau. H. De Vocht,
Literae virorum eruditorum ad Fr. Craneveldium. Leuven, 1928,
nr 246. Wij danken de heer A. De Witte voor de inlichtingen die
hij ons verleende uit licentiaatsthesis, Het Humanisme te
Brugge, 1515-1570, Leuven, 1956.
(53) A. De Schrevel, Histoire du Seminaire de Bruges, dl I,
blz. 302-316. Zelfs na 1560 verbaasde zich Jan Fevijn erover :
« Quantus vir liberatus praestare possit quavis in re, quocumque
scripti genere, modo vela ». H. De Vocht, o.c., nr 184.
(54) J. de Damhoudere, De Grootdadigheid der Breedvermaerde
regeringhe van de Stadt van Brugge (vertaling Ingelbrecht), Amsterdam, 1684, blz. 20-26.
(55) C.A. Brouwer doceerde sinds 1544 filosofie in de VarkenPedagogie te Leuven ; op 29 mei 1546 werd hij leraar in de gewijde
letteren aan de Cuba-stichting te Brugge. L. de Villavicentio,
Augustijn en Doctor in de Theologie, was een van de assistenten
van de Inquisiteur. A. De Schrevel, o.c., blz. 277 en 306.
(56) SAB Hallegeboden 1530-1542, fo 104 vo-106.
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rekeningen van de Dissen dergelijke inkomsten niet vermelden.
Doch, vanaf 1561 deed de stad opnieuw pogingen om de
centralisatie in te richten. Het kwam tot een vinnige strij d
tussen E. Wijts, van stadswege, en Brouwer en Villavicentio
van de kant van de traditionalisten. Villavicentio betoogde
dat de stelling van de tegenpartij gericht was tegen de
katholieke Kerk en doordrongen van de Lutherse en Calvijnse leer. Daar overeenkomst tussen de beide partijen
onmogelijk scheen, werd besloten het geschil aan de Leuvense
theologische faculteit voor te leggen. Leuven trachtte het
midden tussen de twee extremen te houden, doch de oppositie
van Villavicentio, die zich rechtstreeks tot de regentes wendde,
maakte elke verzoening onmogelijk. Daar Leuven hem geen
gelijk gaf, deed hij een beroep op de Universiteiten van
Salamanca en Alcala, maar daarmede maakte hij zich zo
gehaat te Brugge, dat men hem in 1566 dreigde te stenigen
en in het water te werpen (57).
Spijts het plan van Vives, het decreet van Karel V en de
moeilijkheden daardoor ontstaan, is in de verdere werking
van de Dissen weinig verandering waar te nemen. De Brugse
armenzorg evolueert langzaam aan, en blij ft tot het einde
van het Oud Regiem haar middeleeuws karakter bewaren.
Bij de bespreking van het bestuur werd reeds vermeld dat
het kerkelijk gezag zich weinig mengde in de werking van
de Dissen ( 58 ). In de 16e eeuw, en vooral na het Concilie van
Trente, komt daarin verandering. In 1610 stelde bisschop
Karel Filips De Rodoan een reglement op, de « Poincten
noodich tot directie van de Disschen >> ( 59 ) . De nieuwe regeling werd ter goedkeuring aan de schepenen voorgelegd,
zodat de bisschop samen met de schepenen, ieder volgens
eigen « juristictie >>, de punten uitvaardigden. Het is van,
deze tijd of dat de Dissen ter sprake komen in de bisschoppelijke en dekanale visitaties. Toch bleven sommige besturen
van Dissen zich verzetten tegen deze inspectie en wijzen op
hun exemptie. Zo bijvoorbeeld laten de dismeesters van SintSalvators, op 20 april 1692, aan de bisschop weten dat zij
weigeren hem de toegang tot de diskamer te verlenen, maer
oock gheduerende den tijd van den vizitte van voornoemde
kerke in gheender manieren inde selve kerke te kommen >> ( 6°) .
(57) A. De Schrevel, o.c., blz. 306-307. RABr, manuscriptenverzameling, nr 186/2, Correspondentie Fray Lorenzo de Villavicentio, leg. 526, fo 97 ; leg. 529, fo 2 en 65.
(58) Zie blz. 364.
(59) DSS, aanwinsten, nr 20. Het Concilie van Trente bepaalde
dat alle instellingen van zieken- en armenzorg onder de bevoegdheid van de bisschoppen moesten komen. J. Mansi, Sacrorum
conciliorum nova et amplissima collectio, XXXIII, Parijs, 1902,
kol. 136.
(60) DSS, reg. 129, fo 90 v.).
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In de volgende jaren kreeg de Kerk zo'n grote invloed in
de Dissen, dat ze op de duur als kerkelijke instellingen werden
aanzien (61).
De Jointe.
Op 10 juni 1776, werd te Brugge de Jointe gesticht, ook
genoemd de Armenkamer of de Ghemenen Armen. Deze
instelling werd opgericht << ...tot vernietinghe van de bedelaars
en tot bystande van de gonne de welcke onder hun zullen
bevonden worden onbequam om hunnen cost ten geheele ofte
ten deele met wercken te winnen... ». Het beheer werd
waargenomen door de burgemeester, als voorzitter, en de
afgevaardigden van de Dissen. De vergaderingen grepen plaats
in het stadhuis, opdat geen enkel Dis zich zou benadeeld
voelen. De geldelijke middelen werden samengebracht door
collecten in de stad. De Dissen moesten niets van hun inkomen
aan de Jointe afstaan, maar bleven er volledig over beschikken
ten voordele van hun eigen armen. Praktisch kwam het hier
op neer, dat de Jointe de zorg voor de oudste armen, gewoonlijk boven de 76 jaar, op zich nam, en, wanneer nog
geld overbleef, de bestaande Dissen hulp verleende ( 62 ) .

Weeskinderen.
Een bijzondere groep noodlijdenden bestond uit de weeskinderen. Sedert de 13e eeuw werden alle beschikbare penningen van wezen, het wezengeld, aan de stad toevertrouwd,
en vormden de « Bona orphanorum >>. In de stadsfinancien
van 1282 komen 234 posten voor ; in 1299 zijn er 554 ;
in 1340-41 zijn ze gedaald tot 510. De boedelverdelingen
waren toevertrouwd aan de deelmannen. De beide burgemeesters, als oppervoogden van de wezen, en de stadsbeambten inden de weespenningen die op het belfort in de
gemeentekas werden gedeponeerd. De stad gebruikte deze
sommen voorlopig zoals het gewone stadsgeld. Oorspronkelijk
werden de interesten van de belegde weesgelden op de ver(61) Het is moeilijk om uit te maken of de Dissen in de late
middeleeuwen en de moderne tijden stedelijke of burgerlijke instellingen waren. In de algemene literatuur wordt de armenzorg van
de middeleeuwen in de Nederlandse steden voorgesteld als een
stedelijke organisatie. Zeker moet de armenzorg geplaatst in het
kader van de zogezegde « lekengeest » die sterk in onze steden
was doorgedrongen. In een rekwest door de dismeesters in 1475
aan de hertog gezonden worden verschillende argumenten aangehaald om aan te tonen dat de Dissen geen kerkelijke instellingen
zijn. Indien sommigen dit toch menen, dan is het « ...by inadvertencien van den naturen ende qualiteit van den voorseiden disschen ». DSS, aanwinsten nr 16 a). Sedert het decreet van Margareta van Henegouwen, van 1263, was toestemming nodig voor
het oprichten van « Dode Handen », instellingen waarbij kerken
en godshuizen werden gerekend. Placcaeten van Vlaenderen, dl I,
blz. 47.
(62) AOOB, Resolutieboek van de Jointe, afdeling F 5. Wij hopen
in een volgende studie de geschiedenis van de Jointe na te gaan.
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valdag der belegging door de burgemeesters en schepenen
aan een of aan beide voogden uitbetaald. Sedert 1287 enkel
op Kerstdag en Sint-Jan-Baptist. Vanaf 1297 is het beheer
van de stadsgelden en ook van de weesgelden in handen van
twee thesauriers. De weesgelden vormden een grote bron van
inkomsten voor de stad. Door de politieke onlusten in het
begin van de 14e eeuw was de stad niet meer in staat het
geld uit te keren. Vanaf die tijd waren de wezen niet meer
verplicht hun penningen bij de stad te beleggen (63).
In het begin van de 16e eeuw werden door de stad huizen
voor weeskinderen ingericht, voor de meisj es de Elisabethschool in de Ezelstraat in 1517/18, en voor de jongens de
Bogardenschool in de Katelijnestraat in 1513. De Bogarden waren broeders van de derde Orde van Sint-Franciscus, sedert 1252 te Brugge gevestigd, die zich bezig
hielden met de opvoeding van weeskinderen. In 1513 werden
door de stad de gebouwen voor de nieuwe school gebruikt.
Het bestuur berustte bij een Regent-priester, onder toezicht
van twee voogden en gouverneurs. De twee scholen bleven
bestaan tot 1884 (64).

Aantal armen.
Hoeveel armen telde Brugge in de loop der tijden ? Op deze
vraag is het moeilijk te antwoorden omdat voor de meeste
perioden alle concrete gegevens ontbreken. In een aflaatbrief van 1245 wordt gezegd dat zeer veel armen hulp
komen zoeken in het H. Geesthuis ( 65 ). In een gezamenlijk
schrijven vragen alle dismeesters van de stad aan hertog
Karel de Stoute de amortisatie van 1475 niet op de Dissen toe
te passen, wegens de grote nood in de stad, vooral veroorzaakt
door de werkeloosheid ( 66 ). In 1515 doen de dismeesters
van Sint-Salvators een dergelijk beroep op Karel V (67).
De groei van het pauperisme te Brugge valt natuurlijk
samen met het verval van de stad als wereldmarkt. Filips
de Schone en Karel V hebben niets onverlet gelaten om
Brugge te helpen. Zo werd in 1494 de Spaanse wolstapel
naar hier gebracht, en in 1520 werd het kanaal over Oostburg geopend om de toegang tot het Zwin te verbeteren.
Dat alles bracht niet de verwachte resultaten. Brugge ging
snel zijn ondergang tegemoet.
Een volledig beeld van de uitdelingen door de Dissen gesteld
(63) J. Marechal. Het weezengeld in de Brugsche stadsfinancien
van de middeleeuwen, Genootschap voor Geschiedenis « Sociête.
d'Emulation » te Brugge, LXXXII (1939), blz. 1-41.
(64) A. Duclos, o.c. 304-305. Zeger van Male, Een beschrijving
van de Bogardenschool... (ed. A. Schouteet). Brugge 1960.
(65) Zie (19).
(66) DSS, aanwinsten, nr 16a.
(67) Idem, nr 16c.
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kan voor de vroege perioden niet worden opgemaakt. Op
0.-L.-Vrouw stegen deze van 54 in 1378 tot 347 in 1525.
De Dis van Sint-Salvators stelde 69 dissen in 1370, en 277 in
1525. De andere Dissen bleven in het begin van de 16e eeuw
rond de honderd uitdelingen per jaar. Omtrent 1510 werden
door alle Dissen binnen de stad ongeveer 700 disdelingen
verricht, met een gemiddeld aantal van 50 provenen. In het
schrijven aan Karel V delen de dismeesters van Sint-Salvators
mede dat hun hulp absoluut ontoereikend is om de nood te
lenigen. De huisarmen ontvangen per week elk drie of vier
groten ; de zieken, blinden en kranken twee, drie of vier
groten in vier of vijf weken. Volgens hen volstond dit niet
om te leven.
Voor het jaar 1544 beschikten wij wel over een concreet
getal. Jean de Carondelet, Aartsbisschop van Palermo, primaat van Sicilie, 37e Proost van St.-Donatiaan en eeuwig
kanselier van Vlaanderen, stierf te Mechelen op 7 februari
1544. In zijn laatste wilsbeschikking had hij bepaald dat
elke arme inwoner van Brugge twee schellingen groten zou
ontvangen. De dismeesters werden door de magistraat belast
met het opmaken van de lijsten. Volgende aantallen werden
opgegeven : 0.-L.-Vrouw : 2.083 ; Sint-Salvators : 1.142 ;
Sint-Jakobs : 352 ; Sint-Walburga : 79 ; Sint-Anna en SinteKruis : 2.157 ; Sint-Gilles : L750 ; Sint-Katelijne : 133 ;
samen : 7.696. Een zeer groot aantal voor een bevolking die
op dit ogenblik rond de 30.000 zielen bedroeg ( 68 )). In volgende j aren bleef het aantal armen te Brugge zeer groot,
tot in het midden van de voorgaande eeuw een hoogtepunt
werd bereikt. In 1856 telde Brugge, op een bevolking van
47.000 zielen, 22.321 ondersteunden. In 1901 was het aantal
teruggebracht op 7.702 voor een bevolking van 38.000 zielen,
en in 1907 telde men nog 5.805 geholpen armen (69).
De armenzorg sedert de Franse revolutie.
De Franse revolutionairen brachten een radicale hervorming in de armenzorg. In 1793 verklaarden zij dat de hulp
aan de noodlijdende medeburgers een nationale verplichting
is. Alle goederen van de liefdadigheidsinstellingen werden
staatsbezit, en een centralisatie werd doorgevoerd. De wet
van 16 vendemiaire jaar V (7 oct. 1796) richt de Besturen
(68) L. Gilliodts-van Severen, Quel etait le nombre des Pauvres
a Bruges en 1544, La Flandre, 1874/75, blz. 161-166. Jean de Carondelet (Dome 1469 - Mechelen 1544) werd op 28 november 1520, proost
van St.-Donaas en in zelfde jaar Aartsbisschop van Palermo. In
1522 en 1531 was hij voorzitter van de Prive-raad. Hij was een
voornaam Mecenas van kunsten en letteren en een van de correspondenten van Erasmus. Ziin graftombe staat in de St.-Salvatorskerk. H. De Vocht, o.c., blz. 56.
(69) A. Duclos, o.c., blz. 308.
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van de Burgerlijke Godshuizen op, belast met de zorg voor
de hospitalen en de gestichten. De wet van 7 frimaire j aar V
(27 nov. 1796) doet de Burelen van Weldadigheid ontstaan
die de hulp ten huize verzekeren.
Twee jaar na het uitvaardigen van deze wetten waren 35
godshuizen in de handen van het nieuwe Bestuur overgegaan.
Door de wet van 10 germinal jaar XI (31 maart 1802)
werden de godshuizen van de ambachten daarbij gevoegd.
Toch bleven een dertiental van deze huizen door de Dissen
beheerd. Het Bestuur besloot alle godshuizen in aanbesteding
te verpachten. Daarentegen werd door de burgemeester protest aangetekend bij de Prefect van de Leie, omdat de huisjes
enkel bestemd waren als kosteloos verblijf voor de armen.
De Prefect stelde daarop een plan voor om het aantal godshuizen tot elf te herleiden. Dit viel niet in de smaak van
het Bestuur, dat in de zitting van 25 oogst 1806 een nieuw
ontwerp opstelde. Als gasthuizen zouden worden ingericht :
Sint-Janshospitaal voor de zieken ; Sint-Juliaans voor de
krankzinnigen ; de Potterie voor verlaten noodlijdenden van
beider kunne met als bij huizen voor vrouwen : Meulenaere,
Reypens en Damhoudere, en voor mannen : Sint-Joos ; de
godshuizen La Fontaine, Elizabeth Zorghe, 0.-L.-Vrouw van
Blindekens, Marius Voet, Van Pamel, en de huizen van de
Schippers en de Bakkers zouden worden ingericht voor zestig
echtparen. De Bogardenschool blij ft bestemd voor arme j ongens en de Elisabethschool voor de meisj es. Het Begijnhof
en de Infirmerie van de Wyngaerde zouden voorlopig dienen
als woonst voor de zusters. De bewoners van al de andere
huizen zouden overgebracht worden naar de Potterie.
De verkoop van de overtollige goederen werd goedgekeurd op 8 september 1807 voor 45.000 F, maar werd nooit uitgevoerd. Op aandringen
van de hogere overheid werd dan een nieuw plan ter vereenvoudiging
opgemaakt. De gemeenteraad kwam op 13 maart 1813 in buitengewone
zitting bijeen om daarover te beraadslagen. Alle mannen zouden worden
samengebracht in het gewezen seminarie, het tegenwoordige bisdom.
Het plan strandde wegens te grote moeilijkheden. Er was geen geld
om het grote gebouw te bemeubelen, en van, de andere kant was geen
enkel gebouw groot genoeg om het aantal armen te herbergen. Op dit
ogenblik bestond de bevolking van de godshuizen uit zestig echtparen
en 163 alleenstaanden, en vijftig vrouwen waren in de Potterie ondergebracht. Dat geeft een totaal van 333 personen.
Het Bestuur van de Burgerlijke Godshuizen en het Bureel
van Weldadigheid bleven naast elkaar werken tot de wet van
10 maart 1925 over de herinrichting van de Openbare Onderstand ( 7°). Alle liefdadigheidsinstellingen van de gemeente
werden onder een beheer geplaatst, de << Gemeentelijke Commissie van de Openbare Onderstand >>.
P. VAN ZEIR
(70) A. Maertens en R. Cauwe, o.c., cap. VII en VIII geven een
uitvoerig overzicht van de ontwikkeling van de organisatie.
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HET LIED VAN DE VOERMAN
Op vliegende bladen gedrukt en verspreid, door folkloristen
opgetekend of vermeld, in liederenhandschriften verzameld,
en vooral in de volksmond meer dan anderhalve eeuw
bewaard, gezongen en overgeleverd : dit zijn de verworven
rechten van een eenvoudig volkslied dat aanvankelijk als
een nieuwstijding >> op de markt kwam. Het verdient ook
vandaag nog onze belangstelling en onze warme genegenheid.
OVERLEVERING

I. Vliegende bladen in genummerde reeksen :
Gent v66r 1846.
God toond zyn werken wonderbaer
men hoord bier een vremde maer
Wonderbare Geschiedenis van eenen Voerman, die door de hulp
van eenen armen mensch op de baen van Uytrecht uyt zyn verdriet
is verlost geweest.
Stemme : Als men den Handel wel doorziet.
Nr 75. — Gent, Drukkery van I. Van Paemel, nr 3 Violettestraat.
15 strofen van 10 verzen. — Brussel, Kon. Bibl. Coll. Prec. nr II
53946. — - Gent, Univ. Bibl., G. 12061 en G. 12062, twee verzamelingen
van genummerde bladen gedrukt door Leander en door I. C. Van
Paemel.
leper v66r 1850.
God toond zyn werken wonderbaer
Men hoord bier eene vreemde maer
Wonderbaere Geschiedenisse van eenen Voerman, die door de
hulpe van eenen armen mensch op de baene van Atrecht uyt zyn
verdriet is verlost geweest.
Stemme : als men den Handel wel doorziet.
Nr 54. — leper, In den Hemel. — Te bekomen by Lambin-Verwaerde,
Drukker en Boekverkooper, Ryselstraet, n° 23 te Yperen. — Gent,
Univ. Bibl., 203-C-9.
2. Vliegende bladen van lied jeszangers :
Hier alfabetisch naar de plaatsnaam gerangschikt wegens het
ontbreken van een juiste datering.
Brugge.
Dezelfde titel als bij Van Paemel. — Gedrukt bij J. Poupaert,
Potterierei 24. — Uitgegeven door J. Bois, Wereldlijke Volksliederen (Brussel 1949), dl. I, blz. 51-54, met de melodie. — Het
lied werd door Bols gehoord te Heist-aan-zee, gezongen door visser
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Lodewijk Gezelle, die het van zijn moeder had geleerd. — J. Bols
vermeldt eveneens een melodie opgetekend als variant omstreeks
1880, ze werd gezongen door Dr. Van Hoonacker van Brugge,
hoogleraar te Leuven.
leper.
Dezelfde titel als bij Lambin-Verwaerde. — Gedrukt bij LambinMathee (1883-1900). — Dit vl. bl. draagt als eigenaardigheid de
vermelding << gedicht en gezongen door Pieter Demey te Yper >>,
hetgeen waarschijnlijk betekent dat die zanger een van de vijf
liederen van dit blad zelf heeft gedicht. Beschrijving van het blad
in onze : Ieperse Marktzangersliederen, in Biekorf 1953, blz. 89. —
Ook aangetroffen in U. B. Gent, nr G 19068.
leper.
Dezelfde titel en kenmerken als het voorgaande. — Gedrukt bij
Karel Deweerdt, Rijselstraat 59. — Uit een Blankenbergse verzameling than in ons bezit.
Oostende.
Dezelfde titel en kenmerken als het voorgaande. — Gedrukt door
Duclos-Weysen, Kerkstraat 27. — Op de markten gezongen door
David Vermeulen. — Met potlood door de verzamelaar gedateerd
1896. — U. B. Gent, nr G. 19068.
3. Gedrukte bronnen :
1865 — E. de Coussemaker, Chants populaires des Flamands de
France. Rijsel 1930, 2de uitg., blz. 223-230 met de melodie.
Die Fransvlaamse versie verschilt heel weinig van de Gentse
V. P. 75. Niet nader gelocaliseerd dan met een algemeen << tres
repandue et tres populaire dans toute notre Flandre >>.
1880 — J. Bols, reeds hoger vermeld. Westvlaamse bron.
1890 — Volk en Taal (tijdschrift voor Zuid-Vlaanderen) jg. II,
1889-1890, blz. 229-232. — Te Zwevezele opgetekend door Rijkaard
Ervinck (deknaam van een onderwijzer) met de melodie in cijferschrift.
4. Liederenbandschriften :
1879 — Nieuwpoort. Hs van Ph. Van den Bussche in de verzameling van K. Berquin.
1916 — Oostende. Hs Floree, in mijn verzameling.
1920 — Blankenberge. Een reeks losse bladen met volksliederen.
Ter inzage verkregen van A. V. — In hs draagt dit blad de vermelding dat het lied graag door de vissers werd gezongen. Vgl.
dezelfde uitspraak van J. Bols voor Heist.
1945 — Westrozebeke. Een versie uit de volksmond met de
melodie opgetekend door Et. Vandendriessche, alsdan student aan
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de Vrije Normaalschool te Torhout. Een afschrift in mijn verzameling.
1945 — Zevekote bij Gistel. Een versie uit de volksmond opgetekend door wijlen G. Depuydt, landbouwer aldaar. In mijn
verzameling.
1957 — Gistel. Een versie uit een oud liederenschrift van een
volksvrouw aldaar. Afschrift door bemiddeling van A. V. in mijn
verzameling.
1960 — St.-Jan bij leper. Als zogenaamd gedicht» opgetekend
door H. Claerebout bij juffer CI. Leroy, geboren in 1866. Afschrift
door bemiddeling van A. V. in mijn verzameling.
5. Letterkundige bewerking:
1929 — A. De Marest, De Ballade van de Wagenaar. Gedicht
(18 str. van 8 v.), in : Dietsche Warande en Belfort 1929, blz.
693-697. — Een puike bewerking van het lied.
Stroof 1 : Het was een brave wagenaar,
Die reed van Thourout op Oostende
'Getrouw van 't een in 't ander jaar.
Geen dak omtrent, dat hij niet kende.
Al brak het rheumatiek zijn lenden,
Daar was geen trek voor hem te zwaar.
Ze kwamen immer veilig tenden,
De wagen en de wagenaar.
1947 — K. De Wolf, De Legende van Ste Machiels. Proza.
In : 't Beertje. Almanak van de Westvlaamse Folkloristen. 1947,
blz. 28-31.
± 1955 — F. R. Boschvogel (= Frans Ramon, Aartrijke), De
goede Voerman, in : F. R. Boschvogel vertelt : Een bont vertelselboek. Tielt, Lannoo z. j., dl. II, blz. 70-79.
HET THEMA IN VIJFTIEN STROFEN

De oorspronkelijke versie van het lied moet bier niet opnieuw
gedrukt worden. Ze is steeds terug te vinden bij de Coussemaker
en bij Bols. Toch is het noodzakelijk bier zeer kort het volledig
thema te ontleden en enkele merkwaardige versregels te noteren.
1. Een voerman blijft met zijn wagen in een poel versteld.
[v. 6: op d'Arrasche baan]. 2. Vloeken noch bidden helpt. Een
oude man verzoekt hem te bidden. 3. De voerman springt zelf op
het paard, de oude hoopt << in Jezus' naam » dat het zal helpen.
4. Het lukt. De voerman nodigt de oude uit om met hem in de
nabije herberg te logeren. [v. 2 : ouden papa]. 5. De oude weigert
omdat men hem reeds heeft verjaagd. [v. 6 : luizaard]. 6. De
voerman dringt aan, neemt hem mee en vraagt logist. 7. Eerst
weigert de waardin, maar de voerman zal onkruid »-schade betalen.
8. De verstoorde waardin staat toe. Beide mannen soeperen en
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de hoge kosten om een zoon vrij te kopen van de legerdienst.
10. De oude voorspelt de vrede binnen vier maanden. De voerman
trekt de voorspelling in twijfel. 11. De oude bekrachtigt zijn voorspelling met de aankondiging van de dood van de waardin en haar
kind gedurende de volgende nacht. 12. 's Anderendaags hoort de
voerman de waard en zijn kinderen weeklagen. Hij haast zich naar
de doodskamer. 13. De voerman denkt aan de voorspelling van
de oude en beschouwt hem als een wonderdoener. 14. De voerman
loopt naar zijn kamer. De oude is verdwenen maar in het bed ligt
een curcifix. 15. Elk valt daar op de knieen en belooft voortaan
barmhartig te zijn tegenover acme lieden. — Zedeles : deugd en
geloof moeten opnieuw bloeien.
Hoofdmotieven in dit thema zijn : de hardvochtigheid van een
waardin, de voorspelling van de oude man, de bekrachtiging van
die voorspelling door een voorspelling op zeer korte termijn, de
straf van de hardvochtige, het vinden van een crucifix. Men zal
dan ook slechts als varianten aanvaarden de liederen die dezelfde
hoofdmotieven van het Voermanthema bevatten.
GESCHIEDENIS VAN HET LIED

Uit het onderzoek van de overlevering dringen zich een paar
vaststellingen op.
Het lied van de Voerman beheerst de volledige gamma van
overleveringsvormen vanaf circa 1840 tot heden ten dage. Alle
bronnen zijn gedurende dit tijdperk verzameld binnen het gebied
<< Vlaanderen >>. Als men de oudste gedrukte Gentse bron en de
Fransvlaamse copie hiervan bij de Coussemaker afzondert, blijven
alle overige bronnen, de letterkundige bewerkingen inbegrepen, uitsluitend Westvlaams. Zelfs Jan Bols, die vooral Brabant bewerkte,
bezat in zijn nalatenschap twee Westvlaamse versies. Het is mogelijk
dat door de plaatselijke verspreiding van Van Paemels bladen het
lied ook in Oost-Vlaanderen geliefd bleef, we vonden hiervan echter
geen bewijzen terug. In ieder geval behoort het lied van de Voerman
sinds meer dan een eeuw tot de Vlaamse, nauwkeuriger bepaald tot
de Westvlaamse volksoverlevering.
Als oudste bron valt gemakkelijk het genummerde Gentse blad
aan te wijzen. Het behoort tot de bekende reeks van Leander Van
Paemel, het is nr 75 van de 80 bladen (later 85 in de reeks van
Isabella Van Paemel) met circa 200 verschillende liederen. Op
hetzelfde blad stonden nog twee andere liederen : Het trouwgeval
van een gewoon soldaat en een generaalsdochter, en het Lied van
Virginie Ghesquiere, de vrouw-soldaat. Het zijn omstreeks 1840
<< modern >> liederen.
De firma Van Paemel drukte ook liedboekjes voor rondreizende
liedjeszangers. Het onderzoek van de inhoud der genummerde
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reeksen maakt deel uit van een persklare algemene studie, waaruit
in verband met het lied van de Voerman kan aangestipt worden,
dat een belangrijke groep oud >> materiaal met actueel materiaal
wordt aangevuld. Die « moderne >> liederen boekten vooraf enig
succes langs de liedjesboeken om. We veronderstellen dat ook
de Voerman uit dit modern materiaal werd uitgepikt.
Naast de afkomst blijkt ook de ouderdom van het lied tamelijk
nauwkeurig te bepalen. De « stemme >> of zangwijze van de Voerman
is afkomstig van een ander welbekend lied meestal getiteld « Van
den Handel ».
Pol de Mont duidde Joseph Sadones, overbekend liedjeszanger
van Geraardsbergen (1755-1816) als de auteur van die liedtekst
aan. Alle liederen die gezongen worden op de stemme « Van den
Handel >> maken deel uit van een moderne groep 1780-1800 te
dagtekenen. Drie historische liederen uit de genummerde reeksen
helpen dit bewijzen : De rouwklacht van de Dauphin (circa 1792),
De dood van Napoleon (1821), De belegering van Luxemburg
(1794) (1).
Op het gezag van de stemme alleen kan het lied niet ouder zijn
dan 1780. Het is echter nog jonger. Dit bewijs vindt men in de
tekst zelf van het lied. In stroof 9 verklaart de voerman in verband
met de bange oorlogstijden die men beleeft :
1k nu geenszins meer leven kan.
'k Heb een zoon afgekogt,
En ook vry gebrogt
Van de requisitie .
En myn tweeden die moet ook daerin...

Requisitie, alhoewel niet helemaal hetzelfde, geldt hier als synoniem voor conscriptie. Het is na 5 september 1798 dat de wet op
de conscriptie in onze gewesten wordt toegepast, alle jonge lieden
van 20 tot 25 jaar worden in dienstplicht ter beschikking van de
natie gesteld. De Boerenkrijg was hoofdzakelijk gericht tegen de
afkondiging van die wet (2).
Zeker ten tijde van Napoleon bestond er een uitweg om aan de
wet te ontkomen. De gegoeden konden hun zoons vrijkopen of de
ambtenaren die over de vrijstellingen beslisten met steekpenningen
omkopen. Op die eerste mogelijkheid zinspeelt de Voerman in het
lied, wat opnieuw een dateringsmogelijkheid biedt : 1798-1814. Het
is tijdens of kort na die periode ontstaan.
Ook het liedthema zelf 'evert een verder tijdsbewijs. Men kan
het lied van de Voerman als een « nieuwstijding >> beschouwen,
nieuws dat thans zijn plaats zou vinden in de « moord en brand(1) F. Van Duyse, Het Oude Nederlandsche Lied. 's Gravenhage
1905, dl. II, blz. 1516. - Een vluchtige vermelding van de titel van
de Voerman bij een cknvolledige opsomming van liederen gezongen
op de Handelstemme is de enige plaatsruimte die de auteur voor
het lied voorbehoudt.
(2) Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl IX (Zeist 1956)
blz. 53, 104 en 113.
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rubriek >> van onze bladen. Het is ook min of meer een << mirakellied >>
en een godsdienstig propagandalied. Dit laatste klinkt zeer overtuigend in de aanvangs- en slotstrofen. De nadruk valt op de
<< barmhartigheid voor de noodlijdenden >>. Maar de verzuchtingen
van de godvrezende dichter gaan dieper. Hij hoops op de << heropbloei » van de deugd en het << aangroeien >> van het waar geloof.
Ook die gegevens wijzen op een welbepaalde periode : de tijd van
en na het Concordaat (juli-oogst 1801) tussen de Paus en Napoleon
afgesloten, waarbij een vredelievende verhouding tussen Kerk en
Staat werd voorzien.
Uit de gebundelde elementen van stemme, conscriptie en thema
mag men tot een datering besluiten tussen 1801 en 1814.
In de overleveringsdocumenten ontdekt men nog verdere eigenaardigheden van het lied. Vooreerst valt de vermelde plaatsnaam
op. De Van Paemels drukken in de titel << de baen van Uytrecht >>,
de Lambins verkiezen << de baene van Atrecht ». De Gentse verschrijving werd overgenomen door Poupaert, een minder bekende
figuur die te Brugge de Gentse reeks heeft overgedrukt. De Ieperse
correcte titel kan men in de overige Westvlaamse bladen terugvinden.
Het gaat hier werkelijk om een verschrijving : in de Gentse en
andere gedrukte teksten vindt men steeds in de eerste stroof de
juiste bepaling << op d'Arrassche baen >> terug. Te leper kende men
beter de gelijkheid Atrecht-Arras dan te Gent. Maar daarmee zijn
de lotgevallen van die plaatsnaam nog niet geeindigd. Ongeveer
alle liederenhandschriften en volksmondversies verzingen << Arrassche
baen >> tot << op d'aardsche >> baan. Dit laatste schijnt in de overlevering de meest juiste bepaling...
Als tweede slachtoffer van het verzingen koos men het woord
<< requisitie >>. Drie handschriften leveren de volgende afwijkingen :
<< requistie >> (Oostende), rekwitizie (Gistel), rescusitie (St.-Jan,
leper).
Na de eerste wereldoorlog had dit woord volledig zijn betekenis
voor de volksmens verloren. Aileen waar volksmond en gedrukte
tekst elkaar steunen bleef het juiste woord bewaard.
Over het algemeen ontdekt men, ondanks anderhalve eeuw overlevering, bijzonder gave teksten. Op het totaal van alle aangehaalde
bronnen blijkt alleen de jongste versie een uitzondering. Het als
gedicht ingezonden handschrift bevat slechts 88 (op 150) versregels.
Men kan het dan nog als een welgelukte geheugenproef van een
94-jarige vrouw beschouwen.
Een laatste vraag kan gesteld worden in verband met de streek
waar het lied is ontstaan. De volledige oudste overlevering bevat
dezelfde aanduiding : de feiten zijn voorgevallen op de baan van
Atrecht of Arras. Maar er loopt wel meer dan een baan naar
Atrecht en welke baan eigenlijk bedoeld wordt, weet men niet.
Het lied kan oorspronkelijk behoord hebben tot het repertorium
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van een Fransvlaamse liedjeszanger. Ook de Coussemakers versie
schijnt in die richting te wijzen, alhoewel ook hij veel Westvlaams
materiaal verwerkte en talrijke drukwerken gebruikte, zonder duidelijke verwijzingen naar die bronnen. Ook Zuid-West-Vlaanderen
blijkt een gebied van vroege verspreiding. Men kan het lied als
een << grensgeval >> aanvaarden, zonder er een << grensgeschil >> van
te maken, en als ontstaansgebied de streek Cassel-Ieper uitkiezen.
Maar dit blijkt een gissing... meer niet.
DE VARIANTEN

A. Den Goeden God en zyn bermhertigheden.
Liedeken op de schrikbaere Mirakelen. Stemme : Bertrand. Tot
Gend, by L. Van Paemel. — Gezongen door E. Vlaminck, Cornponist. — Liedboekje van 8 blz., 10 str. van 8 verzen. — Brussel,
Kon. Bibl. Coll. Prec. nr III. 26459. A. 1, een verzamelbundel
van vl. bl.
Een vrije bewerking van het lied van de Voerman in een totaal
verschillend landschap afgeschilderd. De voerman doet de baan
Lier-Luik, zijn wagen wordt door vier paarden getrokken en geraakt
versteld tussen Diest en Tienen. De herbergier laat de grijsaardhelper zonder tegenstand binnen. De bekrachtiging van de eerste
voorspelling openbaart geen strafgeval maar een gewone gebeurtenis, het toevallig afsterven van de waardin. Ook hier verdwijnt
de oude 's anderendaags en laat een crucifix achter met een boodschap in de laatste strofe kenbaar gemaakt :

Daer stond ook met groote letters geschreven
aen dit kruys en neemt het wel u waert
alwaer dat gy u zult moeten begeven,
neemt het met u weest nergens vervaert
leert hier al die het lied komen aenhoren
den lof te geven aen den Opper-Al
men moet ons ook in geen vijanden storen
want God u overal bewaren zal.
Dit lied mist de vlotte toon van zijn model en heeft bij de
bewerking enkele overtuigingselementen verloren. Vooral de eerste
stroof is helemaal verwaterd en wijst op copieerwerk :

Den goeden God en zyn bermhertigheden,
toont aen de menschen dikwils wonderheyd...
Het is de enige zuivere Voermanscopie die we kennen.

B. Komt vrienden blyft wat staen
en hoort dit lied eens aen.
Liedeken, van een wonder geval, dat plaets heeft gehad in
Vrankrijk op een kleyn Dorp, aen even Pastoor, die 's morgens
naer de Kerk zoude gaen, verders in het lied te verstaen. Stemme :
Het ministe Kind.
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Antwerpen, uyt de Drukkery van J. Thys op de Vlas-merkt, en
gezongen door Geeraers en zynen Zoon. — Liedboekje van 8 blz.,
9 str. van 8 verzen. — Gent, Univ. Bibl. nr 1258 (27). De tekst
wordt hierna uitgegeven.
In dit lied zijn de plaats en de omstandigheden helemaal veranderd, maar de hoofdkenmerken van het thema zijn aanwezig.
Een bedelaar dient de mis van de pastoor en wordt aan tafel
uitgenodigd. De meid behandelt hem vijandig en geeft hem azijn
in plaats van wijn. De pastoor jaagt haar terug naar de kelder.
Tijdens het gesprek voorspelt de bedelaar een goede oogst. En
hij bekrachtigt zijn woorden met de voorspelling dat de meid in
de kelder als straf wordt verslonden. De pastoor gaat zien en
vindt zijn meid aangevallen door drie serpenten. Hierna is de
oude man verdwenen maar in zijn plaats ligt een crucifix met
een boodschap over de plicht van liefde tot de evennaaste.
Steunt het lied op een nieuwsbericht uit Frankrijk ? Mogelijk.
Is het ouder dan het lied van de Voerman ? Ook mogelijk maar
niet waarschijnlijk, Thys en Van Paemel drukten gedurende eenzelfde periode, de Voerman vindt men in V. P. genummerde reeks,
de B-variant komt niet voor in de teruggevonden brokstukken van
de verzameling van Thys. Het lied blijft in ieder geval en ondanks
de duisternis rondom de komaf een belangrijke variant van een
boeiend thema uit de volksoverlevering.
Een losser graad van verwantschap kan nog aangewezen worden
in een paar andere liederen.
C. Bermhertig zyn is overal geprezen.
Uitgegeven in : J. Bois, Wereldlijke Volksliederen. Brussel 1949,
dl. I, blz. 42-43. — Uit de volksmond opgenomen te St.-Genesius-Rode.

In 17 str. van 4 versregels hoort men het verhaal van een arme
man en de onbarmhartige rijke vrouw. Zij is een waardin, ze
weigert onderdak aan een man en aan een vrouw met een kind,
als straf ligt ze 's anderendaags stijf vervrozen in het bed.
D. Er woonde een rijke herbergier die met zijn dienstmaagd
trouwde.
Uitgegeven in : D. Wouters, Liederen uit de oude doos. Van avontuur
en minne. Utrecht (1943) blz. 144-146. — Gedateerd 1850 naar een
niet nader beschreven vl. bl.

Een zeer lange titel dekt een niet minder langdradige prozaverhandeling over de gebeurtenis die te Brussel wordt gesitueerd.
De arme vader van de verwaande herbergiersvrouw komt op bezoek.
De dame weigert hem te herkennen. Twee voerlieden Leiden hem
opnieuw de herberg binnen. De vrouw verwenst zich zelf liever
dan de man te herkennen. 's Anderendaags worden man en vrouw
dood aangetroff en op hun bed.
D is nauwer verwant met de Voerman, omdat twee Brabantse
collega's op het toneel verschijnen. Maar het thema in verband
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met de onbarmhartigheid verloopt op een ander spoor. Ook dit
lied wordt als een << nieuwstijding >> met proza- en liedtekst in
het licht gegeven.
Over onbarmhartige kinders (en ouders) zijn talrijke liederen
in omloop geweest. Ze behoren eventueel tot een afzonderlijk te
bewerken thema.
H. STALPAERT
TEKSTUITGAVE
LIEDEKEN, van een wonder geval, dat plaets heeft gehad in
Vrankrijk op een kleyn Dorp, aen even Pastoor, die 's morgens
naer de Kerk zoude gaen, verders in het lied te verstaen.
Stemme het ministe kind.
1. Komt vrienden blyft wat staen
en hoort dit lied eens aen
een wonder zaek het geen ons word bediet
in vrankryk aen een Pastoor geschied
die leefde naer Gods wensch
deed veel bermhertighyd aen den armen mensch
door almoesen en goede werken
waer voor God geeft den prys het hemele Paradys.
2. Den Pastoor wilt verstaen
is 's morgens vroeg naer de kerk gegaen
om te gaen lezen mis, wat vond by ?
aen de kerk voor gewis, een arm oude man
toen by den Pastoor zag, by sprak hem aen
en vraegde om zyn mis te dienen
den Pastoor was kontent
als de mis was geend.
3. Den pastoor sprak als dan, tot dien ouden man
gaet mee naer buys, eet met my den dine
den armen man ging met den Pastoor mee
als by aen tafel zat
toen sprak de meyd heel stuers en opstinaet
gy komt altyd met bedelaeren
den pastoor sprak met pyn
haelt den man een fles wyn.
4. Zy stuers en opstinaet dan naer den kelder gaet
haelt den Pastoor een fles
met goeden wyn, en brengt den man
een fles met wyn azyn
den pastoor vraegde dan, hoe smaekt den wyn
aen dezen ouden man
den man die sprak met zoete reden
en antwoorden dan den wyn die is wat frank.
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5. Den Pastoor die hem proefde
schut met zyn hoofd en riep zyn meyd
en sprak met woorden gram
wel hoe versmaed gy dezen armen man
vreest gy niet voor Gods straf
die hy zal zenden van den hemel of
dat gy den armen komt versmaeden
dat gy in plaets van wyn, den man geeft zuer azyn.
6. Zy loopt met boozen zin daer naer den kelder in
terwyle sprak den Pastoor van den tyd
den armen man die heeft tot hem gezeyd
dit jaer en zy geen nood
want alles zal wassen in overvloed
dat is zoo waer als ik u zegge
als uw meyd dit moment
word in den kelder verslind.
7. Den Pastoor kreeg een schrik
loopt op den oogenblik daer naer den kelder
zag de droefheyd aen zyn meyd
door dry serpenten te gelyk
aten aen erm en been, hy komt naer boven
met een droef geween
maer daer was geen man te vinden
een kruys vond hy voorwaer, stond op de tafel daer.
8. Daer by lag eenen brief, die was geschreven lief
hoe men kan zien wat Jezus heeft gezeyd
al die den armen in mildaedigheyd
bermhertigheyd heeft getoond
die zal van myn vader worden geloond
dat gy den armen hebt gegeven
dat Toone ik u voorwaer
of dat het aen my waer.
9. Spiegeld u aen dit lied, dat wonder is geschied
doet tog een ieder bermhertigheyd
en Jezus gebied ook gehoorzaemheyd
denkt op den laesten dag
dat gy u dan somwylen ook beklagt
die geen bermhertigheyd heeft gegeven
die zal dan ook voortaen
van Jezus geen ontfangen.
Gezongen door Geeraers en zynen Zoon.
t' Antwerpen uyt de Drukkery van J. Thys op de Vlas-merkt.
Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 76, Brugge
Abonnementsprijs : 100 F.
Postrekening : 2335.37
Drukkerij G.
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WESTVLAAMS ARCHIEF
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EN FOLKLORE
VERSCHIJNT MAANDELIJKS TE BRUGGE

met extra vervolgnummer Slachtmaand 1960

DE LAATSTE KEIZERLIJKE INAUGURATIE
TE IEPER
8 augustus 1791
Het departement West-Vlaenderen van het oud regime,
waarvan leper de hoofdstad was, liep sedert de retrocessie
(1713) niet meer in de rij met de andere Leden van Vlaanderen. Deze waren 0 land van bede >> gebleven, leper met
zijn Westkwartier had als 0 pays d'imposition >> een apart
statuut gekregen. En zo beleefde die stad in de eeuw van
Maria-Theresia de feestelijke inauguraties van de Oostenrijkse monarchen als graven van Vlaanderen binnen haar
eigen muren, terwij1 Brugge voor dezelfde plechtigheden de
weg naar Gent moest opgaan.
op tien jaar afstand zijn dezelfde aartshertogen en landvoogden, namens de Keizer van Oostenrijk, tweemaal — in
1781 en in 1791 — voor de inauguratie naar leper gekomen.
Maria-Christina, dochter van Maria-Theresia en zuster van
de regerende Keizer Jozef II, was er in 1781 verschenen
met haar gemaal, de joviale aartshertog Albert van SaksenTeschen. De magistraten van stad en land hadden geen geld
gespaard om de luister van de Gentse inauguratie na te doen.
De zomer van 1781 : dat was nog de goede tijd. Geen wolk
aan de hemel, noch te Wenen, noch te Brussel. Ook niet
te Parijs, waar Marie-Antoinette, de jongere zuster van MariaChristina en echtgenote van Lodewijk XVI, voort ongemoeid
in de staatskas mocht putten, nadat zij zo pas Necker met zijn
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comptabiliteit en zijn hinderend Compte rendu de bons had
gegeven. Prikkelend was alleen het feit dat Jozef II enkele
weken tevoren in hoogsteigen persoon de handels- en nijverheidsinrichtingen van Gent, Brugge en leper had bezocht
en zijn keizerlijke inauguratie had overgelaten aan de Aartshertogen << die zouden volgen >>.

Gedurende tien jaar hadden nu de Aartshertogen het gouvernement van onze Nederlanden waargenomen. Jozef II was echter niet
teder voor zijn zusters. Dit had hij bewezen toen hij de kokette
en onberaden Marie-Antoinette te Parijs welgemeend de les was
gaan spellen. Maria-Christina had hij niet lang de uitvoerende macht
laten hanteren : in 1783 was minister Belgiojoso zijn vertrouwensman geworden. Veel gehoor had de landvoogdes dan te Wenen
een tijdlang niet meer gehad. Zij leidde echter steeds op waardige
wijze de hofhouding te Brussel en de representatie van het << Doorluchtig Huis van Oostenrijk >> in de provincien.
Op Tuindag, de grote kermisdag van leper, zou dan de inauguratie van 1791 doorgaan. Graaf van Vlaanderen was nu Keizer
Leopold II, die in februari 1790 aan zijn overleden broeder Jozef II
was opgevolgd. De vertraging was te wijten aan de bekende gebeurtenissen. leper had, ander leiding van Malou-Riga, op spectaculaire
wijze de Brabantse Omwenteling (nov. 1789 - dec. 1790) meegemaakt. Begin 1791 was de blufferige Confederatie van de Verenigde
Belgische Staten gelikwideerd, de amnestie was prompt en algemeen,
en de drie standen zagen de verse arsenalen van hun Volontairen
zonder verdriet overgaan in de handen van de terugkerende Oostenrijkse regimenten. Toch hing over leper in 1791 een andere atmosfeer
dan in 1781. Het stadsleven was ditmaal doordrenkt met partijschap. De Vijgen triomfeerden en regeerden en hadden de opportunisten in hun sleep, de radicale Patriotten beten op hun tanden
en wachtten op betere tijden.
Verzoenend werkte echter het voorbeeld van de geestelijke overheid, die op zakelijke wijze de wisselingen van staatsbewind meemaakte. Mgr. d'Arberg, bisschop van leper, bij wie de Aartshertogen nu zouden logeren, had gedurende het jaar 1790 de hoogfeesten van de Patriotten met pontificale Te Deums opgeluisterd.
Op 1 maart had hij generaal Vandermersch als een staatshoofd
in zijn kathedraal ontvangen, op Tuindag de twee kanonnen
gewijd die door de Patriotinnen van leper aan het Regiment van
West-Vlaenderen werden aangeboden, op 24 october de verjaardag
van de Omwenteling als een << nationale feestdag >> met een Te
Deum in groot orkest gevierd. De tweede nieuwjaardag van 1791
was dan zijn dag van eerherstel geworden : met voltallig kapittel
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had hij op die dag eene solemnele misse gevolgt van Te Deum
laudamus (gedaan) om den Alderhoogsten te bedanken over de
wederkeeringe der Nederlanden onder het wettig gebied van 't buys
van Oostenryk >> (1).
Onverzettelijk echter bleef de Volontairengeneraal Malou die,
met een amnestiebrief van Metternich op zak, met vrouw en
kinderen leper verliet een paar dagen voor de inauguratie, om geen
getuige te moeten zijn van de serviliteit waarmede gezagvoerende
Patriotten van gisteren de Habsburgse prinsen zouden in 't gemoet
komen ( 2 ). Trouwens, door zijn betrekkingen met Rijsel en het
Franse Noorden was Malou, beter dan de meeste van zijn medeburgers, ingelicht over hetgeen in de Parijse clubs gaande was.
Wat er enkele mijlen verder, over de grens, in Frankrijk
gebeurde, scheen heel ver te liggen. Franse emigres en uitgebannen
priesters waren te leper gastvrij onthaald en met de meeste sympathie bejegend. Het nieuws uit Frankrijk ontstelde overigens de
gemoederen niet. Zolang de troon standhield was er niets, gebeurd,
en Lodewijk XVI droeg nog steeds de kroon. Zo zag men de zaken
te leper, waar de binnenstedelijke meer dan de buitenlandse politiek
de hersenen in beslag nam.
Met andere gevoelens en meer bezorgdheid kwam Maria-Christina
naar leper. Dat zij, hersteld in haar gezag van voor 1788, de
Staten van Brabant en Vlaanderen niet in haar hart droeg, had
zij door haar stroeve houding laten blijken op de inauguraties te
Brussel en te Gent (6 juli). Het hoekstaatje West-Vlaenderen
mocht haar nu onschuldiger toeschijnen, dock ook te leper moest
de terugkeer naar de traditie beklemtoond worden na de schok aan
het oud regime gegeven door de Brabantse Omwenteling. En na
de jongste tegenvaller van haar gekroonde zuster. Immers pas enkele
weken geleden was de berline van de vluchtende Lodewijk XVI
te Varennes in de val gelopen, het koninklijk gezin verbleef voortaan
onder bewaking in de Tuileries en Marie-Antoinette hoorde er
onder de vensters van het paleis liederen zingen waarin zij het
als Madame Deficit moest ontgelden. Nog bleef de troon staan,
de republikeinse partij had nu echter de wind in de zeilen. Wenen
begon te zinnen op gewapende interventie. Vier weken na de
inauguratie te leper zou Lodewijk XVI te Parijs zijn historische
goddelijke rechten laten varen en de eed afleggen op de Constitutie.
(1) [J. A. De Bouck.] Historische Aenteekeningen op de stad
Yper (1789-1791), p. 43-44 (ed. A. Vandenpeereboom, leper, 1876).
De auteur van deze kroniek was een keizersgezinde. Aan zijn gedetailleerd verhaal van de inauguratie (p. 62-74) ontlenen we verder
verscheidene bijzonderheden. Over de Patriotinnen van leper
zie Biekorf 1952, 280.
(2) A. Viaene, Malou-Riga in de politieke omkeer te leper, in
Handelingen Societe d'Emulation 94 (1957), p. 47-51. - Over de
Patriottentijd te leper zie onze bijdrage in Biekorf 1954, 149-156 :
Malou-Riga, de Patriot op het oorlogspad, 1789-1790.
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Voorbereiding onder censuur
Op 23 juli kwamen de magistraten van stad en kasselrij bijeen
om het programma van de plechtigheden vast te leggen ( 3). De
taak van de heren werd zeer vergemakkelijkt door het feit dat
baron von Kulberg, raad van State en commissaris van Z. M.
voor de inauguraties, de volgende richtlijnen had voorgeschreven
die een zekere besnoeiing van het vroegere cerernonieel inhielden.
Het ging om de volgende punten.
De magistraat van Zale en Kasselrij zal de prinsen tegemoet
gaan << tot op de limiten van hunne jurisdictie en wel op de
prochieplatse van Zillebeke >>.
Bij de Mesenpoort, waar de Aartshertogen zullen aankomen,
dient een tente of to pied a terre >> gemaakt te worden waar de
stadsmagistraat << in corpore ende parure Hunne Hoogheden zal
complimenteren, dog sonder stadssleutels te presenteren >>.
De schuttersgilden — die een macht van poer hadden verschoten op de Patriotique feesten van het vorig jaar — moeten
stil blijven bij de aankomst ; gedurende het banket 's anderendaags
mogen zij wel hun roers en kermiskanonnen afschieten.
De gedeputeerden van stad en kasselrij zullen complimenteren
elck over hun corps »voor de geestelijke stand zal een voor
alien de begroeting uitspre'ken.
Bij het banket geen etiquet op het sitten ter taefel... ; de
prinsen vragen twee personen << om nevens hun aen taefel te sitten,
ende dat een ider sig voorders plaetse waer hij wilde >>.
De aangeboden wynen van eere >> zullen verdeeld worden onder
de hospitalen van de stad en onder de militairen van het garnizoen.
De arbeiders (lastdragers) die de vaten wijn lossen krijgen tien
gouden louis om onder elkaar te verdelen.
De wetheren aanvaardden deze opgedrongen versobering, niet
zonder een zekere argwaan tegen het centraal gezag. Zij gaven dan
ook opdracht aan hun griffier in de tekst van zijn compliment bij
de aankomst en het vertrek van de prinsen telkens te appuieren >>
op hun wens dat alle openbare ambten zouden toegekend worden
aan inwoners van de provincie.
Aan de rangorde van de gedeputeerden bij de plechtigheden
werd niets gewijzigd : vooraan kwamen de corpora van Stad en
van Zale en Kasselrij ; rang en samenstelling van de deputaties uit
het kwartier waren dan als volgt : Veurne 3 man ; Waasten 3,
Poperinge 3, Wervik 3, Diksmuide 2, Lo 2, Roeselare 3, Acht
Prochien 3, Stad Menen 2, Roede van Menen 2.
Voor het overige had men een leidraad in de rekening van de
inauguratie van 1781.
(3) Van hieraf steunt ons verhaal hoofdzakelijk op Handschrift
880 van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit Gent : Rekening van
de Inauguratie en Annexes. - Over dit Hs. zie Biekorf 1955, 66.
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Bijzondere zorg werd besteed aan het << theater >> van de eedaflegging dat opgetimmerd werd op de markt, v66r de kerk van
het hospitaal, bij de Fontein. De heren lieten verschillende plannen
tekenen ; hun voorkeur ging naar een klassicistisch model met
de beelden van Themis en Pallas. De heraldische motieven werden
geleverd door de tekenaar van het Hof. Het kapitale stuk van dit
hoge podium, de troon of << dais >> met het portret van Keizer
Leopold II, kreeg men in bruikleen uit de St.-Pietersabdij te
Gent (4).
Drie triomfbogen waren voorzien op de markt, die met sparren
werd afgezet. Poorten en sparren werden behangen met lantaarns
en lampions voor de << illuminatie ». De inwoners werden uitgenodigd hun huizen te versieren en te verlichten. Kanunniken en
rederijkers gingen aan het werk om latijnse jaarschriften en berijmde
welkomstgroeten uit te vinden die de overschilderde Patriotique
panelen van het vorig jaar zouden tooien.
De erewijn — een stuk rode en een stuk Tourse wijn — zou
aangevoerd worden op een praalwagen, in nieuwe vaten met vergulde hoepels en met een versiering van wapenschilden.
De heren voorzagen ook het gieten van << tinnen meclaillen tot
kenteecken voor de domestiquen >> die de tafel zouden dienen en
voor ander personeel. De zilversmid Jan Petit leverde de koperen
gietvorm voor dit kenteken met de initialen WF (West-Flandre)
dat aan een geel-en-zwart halslint zou gedragen worden (5).
Voor militair vertoon hadden de magistraten niet te zorgen. De
stad had, sedert de verzoening, een garnizoen bestaande uit Tiroolse
scherpschutters en het regiment Colloredo. En voor de parade op
de inauguratie waren 2 compagnieen van het regiment de Ligne
en 200 dragonders van het regiment La Tour aangekondigd. De
Heren moesten alleen instaan voor de inkwartiering.
Voor de verdeling van de fasten hielden de magistraten zich
aan de schaal van 1781. De bijdragen zagen er dan uit als volgt
(in florijnen) :

Stad leper
Kasselrij leper
(met Roeselare)
Stad Veurne
Kasselrij Veurne
Waasten
Poperinge

690.
4724.
268.
4884.
1210.
905.

236.
Wervik
Stad en Roede van Menen 2073.
1786.
Acht Prochien
65.
Diksmuide
34.
Loo
— T otaal : 16.885 fl.

Na de inauguratie van 1791 zouden al de leden nog 1/3 mogen
bijleggen om de rekening te vereffenen.

(4) Volgens een oud privilege ging de graaf van Vlaanderen,
na de algemene inauguratie van de Staten te Gent, naar de
St.-Pietersabdij om er afzonderlijk de eed of te leggen.
(5) Voor deze en andere bijzonderheden, zie Bijlage (teksten
uit de Rekening van de Inauguratie)•
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De aankomst
De Aartshertogen waren op vrijdag 5 augustus te Brugge aangekomen. Ze waren er de gasten van de bisschop Mgr. Brenart,
hadden er audienties verleend en waren 's avonds naar de Comedie
geweest. 's Anderendaags vertrokken ze naar Blankenberge waar
hun een lunch werd aangeboden onder een tent in de duinen. Een
ritje langs het strand voerde hen over Bredene naar Oostende,
vanwaar zij op zondag 7 augustus de reis naar leper aanvaardden (6).
Hier waren reeds om vier uur magistraat, gilden, bisschop en
adel << al met een woord die voituren hadden » bij de Mesenpoort
samengestroomd. Om half zeven kondigden geschut, beiaard en
klokken de prinselijke stoet aan. Na de complimentering door de
stadspensionaris de Gheus en een luidruchtig Vive Marie-Christine,
Vive Leopold, reed de carossade naar het Bisdom waar de prinsen
zouden logeren. De Aartshertogen waren gezeten in eene praelkoutse geheel gansch blinkende van goud, getrokken van zes zwarte
hinksten, geheel in 't goud geharnacheerd >>. Huzaren en schermers
van de St.-Michielsgilde vormden de lijfwacht. De dragonders
van La Tour openden en sloten de stoet.
Op die Tuindagavond was er geen illuminatie : die was voor
's anderendaags voorbehouden. De duisternis van die nacht begunstigde een groep Patriotten van het taaie soort, die het wapen
met de Oostenrijkse adelaar boven de huisdeur van Mr. de Limon
in de Zuidstraat gingen afrukken. Bij zonsopgang van lepers grote
dag vonden de schadebeletters de stukken van het verbrijzelde
wapenschild vastgenageld op de deuren van een viertal vooraanstaande Vijgen of Keizerlijken. En v6Or die huizen lagen straatkeien opeengetast, gereed, als een duidelijke bedreiging... De nachtwachts hadden op hun ronde geen enkel verdacht gerucht gehoord.
<<

De grote dag
De stoet die 's anderendaags (maandag 8 augustus) de hertog
uit het bisdom afhaalde om hem naar de kathedraal te leiden was
ongeveer een herhaling van die van de vorige dag. Met een verschil :
de << pagen en chambellans » van het Hof hadden hun reismantels
afgelegd en verschenen nu in de voile praal van hun scharlaken
uniformen. En de 23 koetsen van de gedeputeerden waren voorafgegaan door een triomfwagen waarop een van hun dochters als
de << maegd van Ypre >> troonde in een krans van meisjes in 't wit.
Na de hoogmis, die met militaire sonnerie werd opgeluisterd,
ging << het cortege naer den theater om den acte van huldinge
te doen ».
(6) Journal de Coppieters, p. 204-206.
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Maria-Christina had inmiddels ook het Bisdom verlaten en was,
met haar « suite van dames d'honneurs, pagen en chambellans >>,
door de achterpoort in het Landhuis aangekomen vanwaar zij nu,
ook onder een baldakijn, de inauguratie zou bijwonen.
De Aartshertog troonde onder het baldakijn van het theater
met het oprtret van Keizer Leopold in de rug. De wapenheraut
in vol ornaat voerde de staf gedurende de ceremonie : op liturgische
toon riep hij Vivat Leopold en kondigde de eedaflegging aan. De
stadspensionaris las dan de procuratiebrief van prins Albert voor
en liet de handtekening van de Keizer kussen door de gedeputeerden. De bisschop en de abt van St.-Jans gingen daarop knielen
voor de hertog en boden hem het Evangelieboek aan waarop hij
de eed aflegde. Nu kon het defile van de onderdanen beginnen :
in de handen van de prins kwamen zij de eed afleggen, een voor
een, de bisschop, de abten, de magistraten en gedeputeerden van
stad en kasselrij, van adel en geestelijkheid. De wapenheraut riep
ten slotte driemaal « in voile ceremonie » : « Vive Leopold den
tweeden, Graeve van Vlaenderen >>. Een kreet die door de omstanders driemaal herhaald. werd.
Eeuwenlang was dit het moment geweest waarop de vorst het
teken gaf om de gouden, zilveren en koperen munten onder het
yolk to strooien. Ditmaal werd niets gestrooid : zo had von Kiilberg
het uitdrukkelijk voorgeschreven. Niemand vermoedde ook dat
deze Tuindag 1791 voor de laatste maal een Habsburger als graaf
van Vlaanderen had horen toejuichen.
Na een Te Deurn in de kathedraal werden de prinsen naar het
stadhuis gevoerd waar een tafel van 103 couverts was bereid. Later
in de avond waren zij terug in het Bisdom « alwaer cercle wierd
gehouden » met kaartspel en domino, en « geduerende den sante
hoorde men den beyaert spelen, de triomfklokke luiden, ende de
gulden van St. Sebastiaen en Barbara op de Grote Markt gedeurende eene kleine uere vuer geven >>.
Inmiddels zorgden de schepenen van de stad voor hun eigen
populariteit : bij het lege theater van de inhuldiging lieten zij twee
stukken Valettewijn ontsteken die door het yolk werden leeggedronken.
Op de verdieping van het Vleeshuis, die als Salle de Spectacle
was ingericht, gingen de Aartshertogen de opvoering bijwonen van
het stuk La dot ou le seigneur bienfaisant. Dan volgde nog een
bezichtiging van de illuminatie : een succesnummer waren hier de
« gecoleurde glaesen » waarmede sommige rijke heren op hun
gevels de woorden Vive Leopold hadden uitgebeeld, samen met
allerlei flikkerende guirlandes. Ten slotte gingen de prinsen op het
stadhuis een « bal-pare >> met hun tegenwoordigheid vereren.
's Anderendaags ging hun rein verder, over Kortrijk naar Doornik.
Hadden Hunne Hoogheden opgemerkt dat de volkstoeloop dit-
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maal aanzienlijk minder geweest was dan in 1781 ?... Ditmaal
was er weinig buitenvolk opgekomen, hoewel het Tuindag was
en Kermis. De dorpen waren thuisgebleven.

Epiloog
Voor een derde inauguratie is Maria-Christina niet meer naar
leper gekomen. Feitelijk heeft ze reeds het volgende jaar leper in
haar kalender moeten schrijven. Keizer Leopold II, haar broeder,
was op 1 maart 1792 overleden en werd opgevolgd door zijn zoon,
Frans I, die de laatste graaf van Vlaanderen van het oud regime
geweest is, doch als zodanig niet meer ingehuldigd werd. In april
1792 begon immers de oorlog tussen Frankrijk en Oostenrijk.
Dumouriez en Jemappes joegen Maria-Christina naar Wenen. De
restauratie in 1793 was maar tijdelijk' en bracht rust noch lust voor
inauguraties. Nadat het hoofd van Marie-Antoinette onder de
guillotine gevallen was (oct. 1793), hoopte Maria-Christina meer
dan ooit op de << voleinding der tijden » en de bestraffing van de
Revolutie. Keizer Frans, haar neef, liet zich nog op 23 april 1794,
v66r de kerk van de Koudenberg te Brussel, in praal en pracht
huldigen als hertog van Brabant. In hoogsteigen persoon, hetgeen
sedert de huldiging van Albrecht en Isabella niet meer gebeurd was.
Tot in Vlaanderen is de Keizer niet meer geraakt. En zijn tante
evenmin. De overwinning van Jourdan bij Fleurus heeft hierover
beslist. Maria-Christina vluchtte nu voorgoed naar Wenen. En de
magistraten van de stad en kasselrij van leper zijn hun plechtige
eed van trouw aan de laatste Habsburger uit onze vaderlandse
geschiedenis schuldig gebleven.
A. VIAENE
Bijlage
Uit de Rekening van de lnauguratie. 1791
1. De volgende sommen (in florijnen) werden betaald aan Oostenrijkse ambtenaren, op ordonnantie van commissaris von Kiilberg :
Heer Beydals, heere van Zittaert, Ginderonne etc., raad van Z. M.
en zynen lieutenant eersten Roi d'armes geseyd gulden vliers, fl. 913.
Heer Zabina, heere van Bausen, roi d'armes van Z. M. voor de
provincie van Vlaenderen, fl. 262.
Vicomte de Nieulant, secretaris van Z. M., fl. 630.
Heer Broers, officiael van den raed van State, fl. 157.
Heer Thomas, brigadier van de edele guarde der hallebardiers van
Z. M., fl. 264.
Heer Wydemans der Compagnie edele guarde der hallebardiers
van Z. M., fl. 360 s'.
Een zekere Uhlig ontving een som van fl. 1090 voor geleide van
Z. M.
2. Voor bewezen diensten staan verder ingeschreven :
< Heer Le Febvre, tekenaer van HH. KK. Hoogheden te Brussel
over zyn voiage ende maken differente kleine teekeningen voor de
inauguratie, fl. 215.
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Aen Daudenart, muzikant van het regiment Prince de Ligne ;
Dubuy, eersten musiekmeester van het concert ; Lenaudick, kapelmeester, ende Van Houcke, dansmeester, over gespeelt te hebben soo
in de huldinge, concert ende baele (bal)
3. Uitgaven voor de versiering.
Het meeste werk leverden de schrijnwerkers die, met levering van
abelen, planken, balken, sparren, iepen en pannelatten, voor een som
van fl. 4400. ingeschreven staan.
De meesters-beeldhouwers J. Sonneville senior en Joseph Pelgrim
leverden vier kapitelen voor het theater aan fl. 15. per stuk. Het
schilderen en vergulden van het theater (en de praalwagen) kostte
boven de duizend florijn.
De stoffering van het theater werd uitgevoerd door de tapissiers
Lievermans en Verstraete voor fl. 194. Een gelijke som werd betaald
aan < Sieur J. De Prince, tapitsier tot Gent, voor voiage met dais en
portret van Z. M. toebehoorende aan den abt van St. Pieters
De illuminatie van de Markt vroeg geen te grote uitgaven. Pieter
Annoy leverde « 2200 pampiere lanternes a dry stuyvers per stuck ;
de lampions (glaasjes) kostten 1 stuiver per stuk. Voor levering van
roetkaarsen en voor het « vollen van de lampions ende potten tot de
illuminatie
is een som van fl. 250 ingeschreven.
4. Uitgaven voor het banket.
Belangrijke posten betreffen hier eerst en vooral het huren van
5 kristallen lusters en glazen salonlantaarns, alsook het huren van
zilveren couverts, tafelporselein en taf elkristal. De gedamasseerde
servetten kwamen natuurlijk uit Kortrijk en werden er gekocht bij
Jacques-Baudewin De Gendt.
De « domestiquen
(tafeldieners) waren in livrei en droegen het
tinnen kenteken met de letters WF, dat voor de omstandigheid was
die nieuw
gegoten, alsook « coquarden in swart en geluw lyndt
werden aangekocht.
Rijsel leverde de koks : de meester-kok A. J. Desplechin met heel
zijn personeel, alsook de meesters Favel en Jean Du Gauquie, vader
en zoon.
De Ieperse koperslagers Allaert, Beharelle, De Dier en Ramoen
leverden een hele batterij casserollen en marmijten voor de keuken.
De uitgaven voor allerlei rundvlees, alsook kiekens en wild, allerlei
vis, ansjovis, fruit en « geleien geven een kijkje op het menu. De
oesters werden geleverd door C. Claeys en Cie van Oostende. Voor
het piece-montee van het dessert had men beroep gedaan op « Sieur
die voor het grote gebak, dat
Blommaert, suykerbacker tot Gend
de som van
hij naar leper overbracht samen met « eenige fruyten
fl. 802 ontving.
Andere uitgaven betreffen allerlei wijnsoorten, Franse en Rijnse,
alsook een goed aantal flessen likeuren : « anysitte ende pons
(punch)
De stad betaalde ook het extra geluid : vergoedingen gaan naar
« Meeser Ferryn, carilloneur, ende Lambert Lauwyck om carillon te
alsook naar « Pieter-Jan Vanden Berghe, baes-klokluyder
bespelen
voor het luiden op de vier parochiekerken bij inkomst en inauguratie.
De schutters kregen gratis poer voor hun (beperkte) feestelijke
losbrandingen.
Een buitengewone post luidt als een kort nieuwsbericht : « De
voiture van (Meer Vandenpeerenboom - Bethune werd in de inhalingen
de panneelen in stukken gereden ; over het erstellen, verschilderen
ende vernischen, fl. 125

— 398 —
SPREUKEN EN ZEGSWIJZEN
UIT DE OMSTREKEN VAN BRUGGE
III. GELD EN GOED

Kopen en pachten
gebod » afwijst om nadien aan lager
119. Wie het eerste
prijs te verkopen, klaagt : 'k Heb gildig mostaard mogen eten >>.
120. We zijn bedrogen in de kommercie : « we zijn door de reep
getrokken >> of « we zijn bij den buk gestoken ». Van een kleerrnaker
zegt men : hij heeft ons door d'oge van de schare getrokken >> of
ze snij'en daar in je laken ».
hij heeft weer een sommetje ge121. 't Is een aftruggelaar :
sponnen ».
122. Kijk altijd goed uit uw ogen en « koop geen katten in
zakken >>.
123. Tegen een krieper (een eeuwige klager), spottend gezegd :
ge wordt gij rijke met 't verlies >>.
124. Wie mans genoeg is om een groot verlies boven te komen
zegt moedig : « geruineerd is nog niet dood ».
125. Wie bachten uw rug aan lager prijs verkoopt is een « onderkruiper ». Zwijgt ervan, den dag van vandage, 't is al onderkruiperij. 't Is maar met onderkruiperij dat g'er kunt komen.
126. Hij kan met zijn geld niet meer doen dan wijlder :
weet
aan mijn eigen gat hoeveel een ander maar kakken kan >>.
127. Hij zou alles kopen, heeft « de koopziekte ». Ook nog :
hij heeft meer goeste of (dan) geld >>.
128. Kopen is een gat in een zak (kooplust ledigt de beurs). Dat
yolk koopt altijd « van de gaten weg », ja ja, een groot beslag
« en als ze moeten schijten hebben ze geen gat >>.
129. Berijmde wijsheid op « stel tere na' nere >> :
Stel uw tering naar uw nering,
of uw nering krijgt de tering.
130. Kranke nering. « De nering is niet groot waar dat de baas
in 't deurgat staat >>. Oudtijds ook : Als d'hoeren spinnen, dan is
de neringe krank >> (gaan de zaken slecht).
131. De zake gaat achteruit, we moeten oppassen of « we geraken
op 't schip van Senten Uut » ook : « op 't eiland van Senten Uut >>
(var. « van Sint Kernuut >>).
132. We gaan uit de kommersie gaan : « we gaan heel den boel
te gelde maken >>.
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133. Een grate openbare verkoping of « koopdag >> wordt voorafgegaan door een « toogdag ». Alles wordt opgepoetst en is « koopziende ». Kleinigheden worden « in koopjes gelegd >>. Er wordt
verkocht « per opbod >> en wie het laatste gebod >> doet is koopman.
134. Koopdagen zijn stroopdagen : op vendities raakt men zijn
geld kwijt, men koopt wat men niet nodig heeft. Er zijn immers
meer zotte kopers als zotte verkopers ».
135. Sommige gaan naar de verkoping voor de « instelpenningen >>.
Ge kunt echter daarbij keizer gemaakt >> worden, als ge 't ding
of de koop bij den toeslag aan uw vingers hebt.
136. Die daar, die opbiedt, dat niet serieus, 't is maar een
iaaier >> (betaald man). En iedereen weet van die andere daar dat
hij maar « strooien man >> is.
137. Ze willen het niet openbaar verkopen, willen het « in geen
venditie steken >> : 't wordt uit der hand verkocht.
138. De schuldeisers hebben er de hand op gelegd en « 't huis
wordt van onder hunder gat verkocht ».
139. Wie eigendom koopt moet het nemen zoals het is : « met
scha' en bate ».
140. Dat is geen zuivere eigendom, is een weinig berent : er zit
daar een vent (var. een mannetje, een veugel, een uil, een ekster)
op 't dak >>. Het is zwaar berent : er zit daar een scherlewiep op
't dak — een veugel met zijn vleriken wijd open — een uil op de
een ekster al schetteren ».
kave
141. Van een wijk met nieuw gebouwde huizen zegden de welgestelden te Beernem : « ze wonen daar in den Uilhoek >>. Te
Kaprijke werd een nieuwgebouwde huizenrij de Kredietstrate >> genoemd. Elders (te St.-Laureins ?) werd de wijk van de begoede
boeren « de gouden Hoek » genoemd.
142. Jonge trouwers kunnen soms de « prezije » van een hofstee
niet Bans overnemen : ze hangen er maar aan ». Ze hebben geld
geleend bij vrienden en verwanten, die voorop verwittigen : We
kennen dat... « een engeltje in 't geven en een duiveltje in 't keren >>.
143. Van lenen komt er altijd scha' of schande. Een nude wijsheid die reeds door Ulenspiegel (volksboek) geparodieerd werd.
Mijn moeder (zegt Ulenspiegel) is uijt om schaede of schande.
— Hoe dat ? — Mijn moeder is brood gaan leenen, en geeft ze
min weder, dat is schande, geeft ze te veel, dat is schaede >>.
144. Mijn boek gaat geen leentje lopen >> : van de een aan de
andere uitgeleend worden.
145. Geld kunt ge ook lenen bij een geldschieter, een « geldstuiker ». Die daar is « een geldjode >> 't is waar, maar affairens
zijn affairens en voor geldzaken ga ik nog liefst bij joden te biechte >>.
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146. Men kan een doening pachten (huren) onverwachts :
Trouwen en pacht
komen op een nacht.
147. Veel pachten waren vroeger « van drie - zesse - negen >>. Vervalt de termijn, dan maakt men een « nieuwe pacht >> (brief).
Figuurlijk dan, van een herstellende zieke : « Hij maakt een nieuwe
pacht >>. Of « hij heeft een nieuwe pacht gemaakt >> : is hersteld.
148. De pachtbrief stelt duidelijke voorwaarden o.m. betreffende
de bemesting : 't land « mocht niet uitgezogen worden ». Worden
deze pachtvoorwaarden niet onderhouden, dan is er « pachtbrake >>.
149. Bij ons valt de pacht « te Bamesse >> (1 oktober), doch elders
is er ook Kerstpacht. Twee dingen die men node doet : biechten en
zijn pacht betalen, of :
't Is te Pasen zeggen
en te Bamesse leggen.
150. Hij kon niet betalen. « 'k Moet leggen, zei Fiel Brukers,
en hij had geen ei op >>. — Zenia zei het nog anders : « Joengers,
't gaat niet, 'k heb de geldpijne >>.
151. Wie een hofstee pacht waar er veel profijt aan is, buiten tel :
« Er is daar een ferme kane aan >>. Want met de opbrengst van
hun boomgaard betalen ze hun pacht.
152. Als ze hun pacht ten achteren blijven en niet kunnen « inkorten >>, worden ze « uitgeschud » of « uitgekutst >>. Doch ze
vluchtten bijtijds het geld en 't bijzonderste goed « eer dat de garnizeren daar kwamen liggen >>. (Garnisaires : de wetteboden ; elders
ook : de Jantjes).
153. Als ze in de slechte boerejaren ergens 's avonds laat een kar
hoorden dokkeren, verzuchtten de buitenlieden : « Hurkt een keer,
de garnizeren zijn daar ! >> En ze vluchtten hun goed. Een zeispreuk
luidt : « 't Is overal entwat, zei 't boertje, uitgenomen 't mijnent,
en als hij thuiskwam de garnizeren lagen er >>.
154. Van een verhuizing met have en goed dievelinge over nacht
zei men : « Ze zijn vertrokken met de lanteern aan den dijsel >>.
155. 't Klein yolk in stad ontzag den « huisbaas >> die wekelijks
om een voorschotje kwam op afkorting van de huishuur. Vandaar
nog de (figuurlijke) uitdrukkingen : « Is 't huishure da ? >> (als
iemand verzucht). Ook nog : « Je moet niet verzuchten, we zijn nog
maar t'halven de maand >>.

Rekenen en tellen
156. Een lange rekening buiten verwachting : « Is me dat een
Blankenbergse rekening ! >>.
157. Een zware rekening : « we zullen dat met geen klein sommetje uitvagen » ; « we weten niet waarmee we dat zullen uitvagen >>.
Ook nog : « we gaan weten aan wat prijs ! >>.
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't Is peperdiere. 't Is te zout. 't Is vet en dik
158. Duur.
betaald. 'k Ga mogen dokken, lammeren... >>.
159. Een rekening is « gesaust, gepekeld, gepeperd >>. Een gepeperde rekening. Bij 't overzien van de posten : hier zie, 't is later
dat de peper zit ! >>.
160. Reklameren helpt niet. « Praten moogt ge, maar betalen moet
ge, zegt den Hollander >>.
161. Een vermaning dat ge moet oppassen en nagaan : Rekent
en telt ! ». Waarop de zeispreuk : Rekent en telt, zei 't ventje
en hij gaf zijn wijf een oordje ». Te St.-Pieters zeggen ze het op
rijtn :
Rekent en telt — da' je buik zwelt >>.
162. Als moeder het verkwisten van grote kinderen moe is : 't Zal
mijn tijd duren >>. Of : 't Is goed, 'k ga niet meer rekenen en
tellen ».
163. Hij is van geen tel :
hij is een o in 't cijferen >>. Men
denke aan 't kinderrijmpje : 0 is o : dat weet ik zei Zako >>.
164. Om zijn multe » te berekenen had de mulder (molenaar)
zijn eigen tekens
meulenaarscijfers >>).
165. Ik heb daar geen bate bij dat maakt mijn rekening niet >>.
't Is een ander die er profijt bij heeft : « die 't in zijn zak zdl
steken ».
166. Elk het zijne blijft het langst duren : Effen rekeningen
maken goede vrienden >>. Doch opgepast, er is een maar bij : Waar
te nauwe gerekend wordt is de vriendschap klein >>.
167. We gaan afrekenen en die knecht afdanken : « we gaan hem
zijn geld geven ». Ook : zijn bon geven >>.
168. En wie gaat er dan « de gebroken potten moeten betalen ? >>
(Moeten boeten, het moeten bekopen voor een ander.)
169. En op de koop toe : en tot slot van rekeninge krijg ik nog
ondank toe >>.
170. Bij het kaartspel, om te zeggen dat men toch zal spelen,
ook al moge men verliezen : Betalen of geld geven is gelijk >>.
171. Een kenteken : « met jen handen op je gat gaan is een
teken dat je aan niemand schuld hebt >>.
172. Weiger zijn op uw woorden en als ze vragen : Wat zeg
e ? » luidt het antwoord : « De paster doet geen twee messen voor
geen twee keers voor 't zelfste geld ! >>
't zelfste geld >>. Korter :
173. Er waren veel klanten die maar jaarlijks betaalden o.m.
bij smid en wagenmaker werd maar afgerekend op de « Looifeeste >>
of « de fooie >> (1 december).
174. Bij de winkelier waren er meer kalanten die maandelijks
betaalden en een afzonderlijk blad of rekening hadden op den

j
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« plakboek ». 't Woord was : « zet het maar op de rekening >> of
« zet het bij de reste >>. Immers een goed betaalder mag plakken
en borgen, hij zit er goed voor.
175. Wie te veel rekent « schrij ft met een fersette » (fourchette,
vork) of « met dubbel krijt >>.
176. In kleine winkels waar baas en bazin ongeletterd waren,
was er geen sprake van boekhouden. En toch werd er rekening
gehouden van « winkelwaar », per ons en per vierendeel besteld en
« per cens en stuiver >> gerekend. Ze verhielpen zich met allerlei
schreefjes, kruisjes en puntjes in krijt op een schalie of lei. En nog
primitiever : met « bakkerskool op de witgekalkte muur >>. En
't yolk zei : « zet het op de leie — op de schalie — op de plak —
bij de reste ». Ofwel : « plak het op de muur >>.
177. De winkelier kende zijn plakkers en verwittigde bijtijds de
« uitsluweraars » of slechte betalers : « Ja maar, ge staat bier nog
met een hele plak !... » ('k en kan je niet meer bestellen).
178. De meesten vereffenden de zaterdagavond of de zondag
met de pree (weekloon) of de opbrengst van 't spellewerkkantje.
Doch slechte betalers bleven wachten tot rond de schommeltijd
(grote schoonmaak) en zeiden : « we gaan wachten totdat de plak
uitgewit is >>.
179. Ge zult uw geld niet meer krijgen : « Plak het maar op de
muur ! — Trek er maar een schreve door ! — Geef er maar een
kruisje over ».
180. Een plagerij met de betekenis « g' hebt schuld. >>. 't Klein
yolk in de straatjes wreef dan tergend met duim over wijsvinger.
Daarvoor zouden ze malkaar in 't haar vliegen en vechten.
181. Roste Pol, die te Brugge vooraan in de Vuldersstraat woonde,
gaf alles « op de plak ». 't Was een snort kleine woeker, en 't yolk
zong maar :
En gij hebt niets en ik heb 't of
't is op de plak van Roste Pol,
mijn schone kleren
en mijn juwelen...
182. Bij de herbergier werd de plak ook nog op de balk geschreyen. Vandaar : « hij staat op de balke >>. Ook : « hij staat in 't krijt ».
Tegen een plakker zegden de andere klanten : « schip (schop) maar
tegen den dis >>. 'Ook nog : « hij staat met zijn oor aan den dis ».
183. Plakken was een eerlijke gewoonte geworden. « Waarom
zouden we niet plakken, de zwalms plakken wel ! > (bij 't bouwen
van hun nest).
M. C.
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DE HEILIGE AKKERMAN ISIDORUS
Zijn verering in het Westland
1742
Bij de drukker Petrus Jacobus de Rave te leper verscheen in
1742 een boekje (34 blz. in-12) ten dienste en tot stichting van
de ck Landts-persoonen » de titel luidt :

Kort-Beeyp der Levens van de Heylighe, Salighe ende ver,
maerde Dienaers en Dienaressen Godts die te Lande door het goet
gebruyck van hunnen arbeydt hunne Saligheyt en Heyligheyt vervoordert, ofte bekomen hebben.
De auteurs van het werkje zijn : pater Fulgentius Hellynckx
(t 1767), die jarenlang prior van de Augustijnen te leper geweest
is, en Carolus van Kempen << Deken der Christenheyt, en Pastoor
van Arnycke onder het Bischdom St. Omars >>. Deze laatste bezorgde aan pater Fulgentius een aanvullende reeks << Heylige Landtslieden », en het is op zijn aandringen en gehoor gevend aan zijn
onvermoeyelijcken yver en devotie tot den H. Goewaert synen
Voorsaet, ende den H. Landts-man Isidorus >> dat de Ieperse
Augustijn het boekje heeft bewerkt en uitgegeven (1).
In het begin van de jaren 1700 had dan de H. Isidoor een
vereerder en actief verspreider van zijn verering gevonden in de
pastoor-deken van Arneke, de alom gekende en door het landvolk
druk bezochte bedevaartplaats van de H. Goewaert.
P. Fulgentius heeft een lange lijst van << boerenheiligen >> aangelegd om te weerleggen dat den Landts-staet alleen soude berooft
zyn van een menigte der Heyligen, want men deurgaens maer en
spreekt van den Ackerman Isidorus >> (2).
De H. Isidorus komt dan ook aan het hoofd van een lijst van
niet minder dan 24 << eenvoudige HH. Dienaers en Dienaressen >>
die voorbeelden zijn voor de landslieden. Hier volgt de tekst van
de boerenheilige nr. 1.

Den H. Isidorus, Ackerman
Hy heeft syn kleyne af-komste edel ghemaeckt door syne deugden,
en syn eenvoudigheyt heeft hem verheven, dat by verkooren is tot
Patroon van Madrid de Hooftstadt van Spaignien. Hy was in syn
Huysghesin altydts soo besigh om alles naer het Geestelijck wel te
(1) Carolus Van Kempen, geboortig van Bollezeele, pastoor van

Arnae 1720-1772, was een risk en geleerd man. Hij is het die
de verering van de H. Goewaert te Arnêke heeft hersteld en bevorderd. Aan P. Fulgentius Hellynckx gaf hij opdracht een boekje te
schrijven over het leven van de H. Goewaert ; dit werkje verscheen
te leper in 1741 met een litanie van de heilige die een gezamenlijk
opstel van pastoor en pater geweest is. Zie Annales du Comitê
Flamand de France 22, 1895, 107-108 (R. Flahault).
(2) De H. Isidorus had in 1643 ook een plaats gekregen in het
boek « Troost der Godt-vruchtigher Die,nst-boden » van Gabriel
Jakemin, kanunnik van St.-Pieters te Cassel ; in de Leuvense
(derde ?) uitgave van 1674, p. 112-116.
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bestieren, al of hy niet anders en hadde te doen gehadt. Hy besogte
alle daeghen de Kercke, en badt aldaer merkelijcken tydt, en ondermengelde syn slaevelijck werck met Schiet-gebedekens, en andere
Oeffeningen ; waer door de Engelen somtyts gedaelt zijn, die synen
ploeg voerden, en syn Muylen ende Schaepen beschermden tegen den
Wolf. Syn tafel was armlijck, syn spyse broodt en water, altydt
besorght voor den aermen, en voor sich niet. Door sijnen Dooren-stock
dede hy Fonteynen uyt de aerde springen, met den welcken hy oock
vele siecken genas en dooden verweckte. Syn Lichaem is 450. Jaeren
naer syn doodt noch geheel en onbedorven gevonden. Ex vita, et
Breviario Hispan, etc.

Leert hier als gy den H. Isidorus uytgeschildert siet, hoe oodtmoedig
en eenvoudig syn kleedt is, daer onder geschuylt heeft een verstorven
lichaem, en een verhevene ziele. Zyt beschaemt dat de Landts-lieden
nu hun kleederen soo verandert hebben naer de mode, dat sy meer
Edelmans als wel aerbeydende menschen schynen. Vergelijckt u
Casacke, Halsdoeck, Handstock etc. aen die van desen Heyligen, en
vernedert u voor Godt.
Uit deze laatste beschouwing blijkt dat in de devotiekerk van
Arneke in de jaren 1700 een beeld van de H. Isidorus te zien was.
De volgende landelijke heiligen zijn :
Den H. Amatus Dagh-heurwerker.
Den H. Felix Landt-wercker.
De Salige Ynes Maghet.
Den H. Joannes Dei of Jan Godts.
Den H. Paschalis Baylon Minderbroeder.
Den H. Felix de Cantalicio Capucyn.
Den H. Vincentius a Paulo.
Den Saligen Fredericus van Regensborgh, van d'Orden der Eremyten van S. Augustyn.
Den Saligen Andreas de Monte Regali, uyt de Orden der Eremyten van den H. Augustinus.
Den H. Walericus Abt uit Auvergne.
Den H. Richardus Bisschop van Cisterre.
Den H. Launomarus Abt.
De Heyligen Lupicinus ende Romanus Gebroeders.
Den H. Patricius Apostel van Yrlandt.
Den H. Cuthbertus Bisschop.
Den H. Simeon Stylites.
Den H. Wolmarus Koeywachter. — Hy wort gheviert te Eecke
by Cassel in West-Vlaenderen.
Den H. Barlaam Ackerman, en Martelaer.
Den H. Portianus Dienst-bode.
De Heylige Ses Ackermans, Martelaeren.
De H. Genoveva Herderinne.
De H. Liboria Maghet en Martelaresse.
De H. Brigida Canonickersse Regulier van den H. Augustinus.
Noch tegenwoordig in Yrlandt als Patronersse en Apostelinne
geviert.
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Opmerkelijk is in deze lijst de afwezigheid van Sint-Elooi, de
traditionele patroon van het paard en van smid en landbouwer
die met het paard omgaan. Men mag pier de vraag stellen naar de
bedoeling van de ijverige pastoor van Arneke en van zijn medewerker, pater Fulgentius : blijkbaar hebben zij Isidorus als boerenheilige opzettelijk willen << lanceren » als een concurrent van SintElooi, wiens zomer- en winterfeest zodanig met het landleven was
vergroeid dat men er weinig of geen << verlichte » devotie kon aan
vastknopen. Uit een preek van 1742 tegen de bedevaarten (Biekorf
1960, 187) blijkt dat Pater Fulgentius als volkspredikant ijverde
om een meer rationele devotie bij het yolk ingang te doen vinden.
Een reactie tegen St. Elooi — vooral tegen ruitergilden en paardenommegangen — komt in de philosophische eeuw ook elders voor.
Men denke aan de herrie te Zwevegem in 1737, toen pastoor
Franciscus van Coppenolle de << Looiers » uit de processie wilde
weren. En dan later, in de Franse tijd, de harde strijd door pastoor
Corselis van St. Denijs — de latere vicaris-generaal van het nieuwe
bisdom Brugge — gevoerd tegen de ruitergilden tussen Leie en
Schelde ( 3 ). Toch heeft St.-Elooi als boerenheilige flink standgehouden, hoewel St.-Christof fel — die in de 18e eeuw heel wat
meer en harder klappen te verduren had en tot aan de eerste
wereldoorlog alleen nog een naam was — hem tegenwoordig een
felle concurrentie aandoet om het patroonschap en de zegening van
de << paarden » in motoren en tractoren.
Als boerenbondheilige heeft de H. Isidorus in onze eeuw een
onverhoopte kans gehad. St.-Elooi was blijkbaar te << vlaanders >>
— en tnisschien te zeer gebonden aan het paard ? — om of ficieel
patroon van boerengilden te worden. Een gril van de historie heeft
echter gewild dat een van de antecedenten van de St.-Isidorusverering in het hart van het vlaanderse St.-Elooigebied gelegen is.
A. V.

Een telling uit 1488

In een register over het marktgeld in Vlaanderen van het jaar 1488
heeft de kIerk de volgende rijmen als bladvulling ingeschreven :
I vrouwe is een ymage,
II vrouwen een clappage,
III vrouwen een garenmarct,
IIII vrouwen een jaermarct,
V vrouwen een heer,
jeghen VI vrouwen de duyvel en heeft gheen weer.
(3) Zie de prachtige studie van J. Pieters, Bedevaartvaantjes en.
Paardenommegangen in Ars Folklorica Belgica II 225-264 (Antwerpen 1956) ; en vgl. Biekorf 1931, 129-135 en 1954, 196-198.
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REUZENSTAD DIKSMUIDE
Die eretitel is verdiend. Volgens de huidige stand van het onderzoek staat Diksmuide onbestreden aan de spits in de historische lij st
van ommegangs- en processiereuzen. Met een felle voorsprong op
de volgende oudste steden (Namen 1451, Oudenaarde 1456...).
Zie daarover Biekorf 1958, 304.
Op H. Sakramentsdag 1381 werd een Reuzinne >> gedragen in
de processie waarin ook de twaalf apostelen figureerden. Zo getuigt
de oudste bewaarde stadsrekening van 1381. Oudere rekeningen
zijn niet meer voorhanden ( 1 ). En ook de volgende ontbreken tot
en met 1403-1404. Doch de eerstvolgende bewaarde rekening over
1405-1406 schrij ft weer de volgende post in :
« Item de dienlinghen van de Reuse te draghene voor t'heleghe
sacrament, alsoot ghecostumeert es, 12 sc. »
Een nog in afschrift bewaarde rekening over 1434-1435 vermeldt
wel verscheidene gezelschappen die in de processie gingen, doch
van een reus is er geen sprake.
En dan volgt een leemte van meer dan een eeuw. Reus en Reuzin
duiken weer op in de rekening, en in de processie, anno 1559-1560 :
« drie ghesellen ontboden omme de Reuse te draghene >> ontvangen
9 pond par. Voor de Reuzin was maar een drager nodig. Het volgend jaar wordt voor het eerst gewag gemaakt van een muselare >>
die al spelend v66r de Reus ging. (Musele = pijpzak, doedelzak).
In 1562 werd de Reus grondig hersteld. Volgens de rekeningposten schijnt het een echte vernieuwing geweest te zijn. De mandenmaker Marex Devinck werkt er aan mede, samen met Ogier de
Schildere voor t'vermaken het hoof t, de rieme, het mes ende
diesser meer aencleeft >>. Voor het hoofd had « Tram de Schildere >>
twee modellen gemaakt. Naar Rijsel ging men vijf stukken kleerstof aankopen omme de rock van de Reuse », en door Omaer
Cousse werden nog « diversche partyen van bombasyn ende lynwaet >> geleverd.
Die processie van 1562 moet iets uitzonderlijks geweest zijn,
want de « Reuse van Yper >> kwam er aan deelnemen. Schipper
Clement Kippe ontving een vergoeding omme die Reuse tot bier
te brenghene ende wederomme thuus te leverene ».
In 1563 kwamen de « Ghesellen van den Ooshuvettersdyck »
voor de dag met een nieuwe Reuzinne, terwijl zes dozijnen « nastelinghen » (nestels) werden aangekocht omme de Reuze rok >>.
In 1564 ging onze Reuzenfamilie niet alleen in de processie, zij
kwam ook uit « in de octave » van het H. Sacrament. En zelfs
was de familie nu vermeerderd met een « Drake >>. Niet minder
dan 30 ellen « canevets » (grof lijnwaad) waren nodig omme de

(1) Het archief van Diksmuide werd in 1914 vernield. Van de
rekening 1380-81 bezitten wij een volledig afschrift.
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dracke te becleedene » : een werk dat uitgevoerd werd door Franchois
de Fromont. De rekening vermeldt verder nog : « Betaelt Tram
Jansseune voor 't schilderen vanden dracke diemen sacramentsdaghe
in processie ommedracht, 7 p. 4 sc. Van deselve draecke in processie
te draghene, 30 sc ». En de muselare was weer van de partij
« spelende voor de Reuse >>.
En ook nog in juni 1566, enkele weken voor de beeldstormerij,
gingen Reus en Reuzin, voorafgegaan door twee « muselaers >>, in
de H. Sacramentsprocessie.
Tien jaar later, in 1577, op de vooravond van het Geuzenbewind, werden reus en draak nogmaals hersteld, opgefrist en in
't nieuw gestoken om mee te gaan in de H. Sacramentsprocessie.
De rekening vermeldt daarover verscheidene uitgaven :
« Betaelt Jacob Vanderbrugghe van t'schilderen van een nieu
drakenshooft ende de draecke te vernisschen, mitsgaders t'hooft
van de Reuse te verschilderen, 5 p. 10 sc.
Noch Andries Deborghere van de Reusenhooft te vermaeckene,
30 sc.
Item Cornelis Dehoorne, parmentier, van vermaeckt te hebben
t'hooft van de Reuse ende de Draecke met canevet, 32 sc.
Item Jan Thieren, mandemaeckere, van ghemaect t'hebben t'hooft
van de draecke, 40 sc. >>
Na de terugkeer onder de Spaanse koning gaat de H. Sacramentsprocessie weer uit, en in 1588 is de Reus er ook weer bij : zijn rok
werd gewassen door Jan de Borghere en de stad kocht nieuw
« cordeel ende sackebandt omme de Reuze ». In de processie ging
Maryn Hooseman « metten musele » vir3Or de Reus, voor het Allerheiligste echter speelden Pieter Vandenamele, Lowys de Langhere
en Vinckent Danckaert met « violons >>.
Een herstelling aan de kop van de Reus werd in 1589 uitgevoerd
door Cornelis Tack, de schilder van « Het Laatste Oordeel » :
een schilderij uit 1604, dat gelukkig de ramp van 1914-18 heeft
overleefd en zich nu in ons museum te Diksmuide bevindt.
Tot in 1598 kwamen Reus en Draak of en toe « de processie
verchieren >>. Na 1598 geven zij een lange tijd geen teken van leven
meer. Totdat in 1680 de Reus weer opduikt zonder Draak doch
in gezelschap van een Reuzin. De stad doet dan weer betalingen
aan kleermaker en mandemaker voor herstelwerk, Erasmus Viane
ontvangt 5 pond en 8 schellingen « om het repareren ende verghulden in den voorseyden ommeganck (de processie) de hoofden van
de Reuse ende Reusinne >>, Pieter Bisschop rekent 9 pond voor « haer
ende schelpen tot pareeren van de hoofden >>. En naar oud gebruik
ging weer een « muselaere » voorop, nl. Caerel Verdoene.
Het jaar 1680, dat de aloude Draak wegliet, zorgde echter voor
een nieuw element, zoals blijkt uit de volgende rekeningpost :
« Betaelt Alfonsus Jooris als deken van de St Jansghilde over te
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doen loopen de duyvels op St Sacramentsdag ende ommeganckdach, 15 pond par. » In 1686 was het Jan Caluwaert en zijn
gezellen die een vergoeding ontvingen « over hemlieden moeynessen
als gheloopen hebbende als duyvels >>. De Reuzin onderging alsdan
« reparaties aen thooft » en kreeg twee nieuwe armen.
In 1688 wordt voor de laatste maal een Reus in de stadsrekeningen
vernoemd : een vergoeding wordt uitgekeerd aen den persoon
ghedreghen hebbende de Reuse in den ommeganckdagh >>. Niet meer
dan een drager wordt ditmaal ingeschreven.
En daarna verdwijnt de Reuzenfamilie voorgoed, althans Been
Reus of Reuzin wordt meer genoemd in onze stadsrekeningen.
Zo bleef het gedurende meer dan tweehonderd jaar. Tot in de
nieuwe Reuzenjaren tussen de twee wereldoorlogen. Ook Diksmuide
is dan weer met een Reus voor de dag gekomen. Om bij de veel
jongere
Reuzensteden
niet ten achter te blijven.
M. CATTEEUW

NIET 'N EET, NIET ' N BIDT

Biekorf hiervoor blz. 352 haalt een kort avondgebed aan uit
Harelbeke. Vader, die van Yveghem (Ingooigem) was, kende dat
ook, maar lichtelijk gewijzigd :
God kent mijn hert en mijnen zin
'k make mijn kruis en 'k springe d'rin.
De volgende spreuk
niet te knabbelen, niet te babbelen
doelende op de sterfhuistafel na het uitveert (bij ons zegt men nog
altijd maaltij ») heeft mij doen denken aan die oude fundatiesteen van 1489, — wellicht een der oudst bewaarde met vlaamse
tekst — die daar achter in de kerk van Oekene in de muur steekt,
en waarvan het slot eerder het omgekeerde zegt, maar 't zelfde
betekent. Dat luidt als volgt :
« In 't jaer 1489, so gaven Jan Van Moerkerke fs Wulfaert
ende Magriet syn wyf, den disch van OUCKENE 6 honderd lands
liggende in Rumbeke... Omme der mede t'eeuwigen dage alle jaere
op den asschen woensdag te doen deelen aen den armen van dies
prochie 25 brooden weerd elck brood 12 deniers par. ende toe de
brooden I vyftig aring elck gedeelt ten koste van den voorzeyden
disch ende binnen d'hoogmisse op asschen woensdag en 's zondags
daer voornoemd is de prochiepaep en den coster gehouden te bidden
en te doen bidden eenen de profundis, paternoster en een collecte
voor de zielen van Jan Van Moerkerke ende Magriete syn wyf
ende Adriaen haerlieden zeune ende midtsgaders alle haerlieden
kyndren en vrienden zielen, daer voren zal de priester ontfaen van
den disch 12 ds par. ende den coster 6 ds pars. ende zoo zy nieten
biddene zoo en ontfaen zy niet. >>

J. D. D.
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EEN GESTEMPELDE TERRA SIGILLATA-SCHERF
UIT RAVERSIJDE
Het is algemeen bekend dat het strand te Raversij de (gem.
Middelkerke) en te Mariakerke (gem. Oostende) een rijke
vindplaats is van oudheidkundige voorwerpen ; K. Loppens
en A. Chocqueel hebben er jarenlang gezocht en een rijke
oogst aan materiaal verzameld ( 1 ). Aardewerk, allerhande
huisgerief en overblijfselen van kleine houten huizen wijzen
op die plaats menselijke bewoning aan vanaf het Neolitikum
tot in de 16e eeuw (2).
In zijn verzameling bezit K. Loppens o.a. een gestempelde
roodkleurige scherf die hij vroeger op het strand te Raversij de gevonden heeft. De typische kleur laat deze scherf
onmiddellijk als romeins terra sigillata-aardewerk herkennen ;
deze keramiek is gemaakt van zuivere klei — volgens het

tAlAaVitAip

et7T-A--t
Stempel van Maccirra
gehalte aan ijzeroxyde van roodachtige tot geelachtige kleur
— die bedekt wordt met halfdoorschijnende glazuur en na
het bakken op 1000-1100 graden de kenmerkende glanzendrode kleur bekomt. Deze aardewerkindustrie verspreidde zich
van uit Italie naar Gallie, waar vanaf het begin van de
eerste eeuw eigen fabrieken aan het werk waren. Bij de aanyang beperkte deze industrie zich tot Zuid-Gallische centra
(o.a. La Graufesenque), maar vanaf het midden van de eerste
eeuw kwamen fabrieken tot stand in Midden-Gallie (o.m. te
Lezoux van ± 40 tot ± 170) die gedurende een goede eeuw
bleven produceren. Op het einde van de eerste eeuw werden
ovens gebouwd in Oost-Gallie (o.a. Rheinzabern, Lavoye)
1. K. Loppens, La region des dunes de Calais A Knocke, blz. 121128. Koksijde, 1932 ; A. Chocqueel, Les civilisations prêhistoriques
et anciennes de la Flandre Occidentale d'aprés l'examen d'objets
leur ayant appartenu. Brussel, 1950 ; A. Vanneste en M. Ingelaere,
Middelkerke, blz. 36-37. Middelkerke, 1959.
(2) Het valt echter op te merken dat van veel oudheidkundig
materiaal dat van het strand afkomstig heet te zijn, de herkomst
niet onbetwistbaar vaststaat. Zie bijkomende nota.
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waar de fabrikatie tot in de 4e eeuw voortduurde (o.m.
Argonne).
De terra sigillata is dateerbaar door het type van het
voorwerp, door het profiel van de rand of de voet, door de
gebruikte versiering (barbotine, relief, rad), door de kleur
en door de stempel van de fabrikant die er dikwijls op voorkomt ; in het laatste geval is datering tamelijk gemakkelijk,
daar het tijdperk bekend is waarin de pottenbakkers hun
waar vervaardigd hebben. De Gallische pottenbakkers gebruikten een rechthoekige stempel waarin de letters op een lijn
staan.
Ook de scherf uit Raversij de, die waarschijnlijk behoord
heeft tot een schotel van het type Dragendorff 18/31, draagt
een dergelijke naamstempel op de binnenkant van de naar
omhoog geduwde bodem. De stempel is 25 mm lang en 4 mm
breed ; de letters zijn tamelijk afgesleten, maar men kan
toch lezen MACCIRRA. F, Maccirra fecit, Maccirra heeft dit
gemaakt. Een pottenbakker Maccirra werkte in Lezoux ten
tijde van Hadrianus-Antonius (117-161), ttz. grosso-modo in
de eerste helft van de tweede eeuw ( 3 ). Van deze Maccirra
werd gestempelde waar gevonden in Nijmegen, in Ouddorp
(opgraving Ir. J. A. Trimpe Burger in 1959), Bavai, Engeland, e.a.
Luc DEVLIEGHER
Nota.

De h. K. Loppens, die de kuststreek wel bijzonder geed kent, had
er ons mondeling reeds op gewezen dat hij tijdens zijn menigvuldige
speurtochten op het strand van Raversijde, aldaar nooit bewerkte
silex en bewerkte beenderen gevonden had, en dat hij het dientengevolge ten zeerste betwijfelde of de silex die Chocqueel daar
beweert gevonden te hebben en in zijn bock beschrijft, wel degelijk
van die plaats afkomstig zou zijn. Op onze vraag kregen we van de
h. Loppens nog volgende inlichtingen over de verzameling van Chocqueel
(brief van 27.10.1960) : q Voor wat de gekapte silexen aangaat, daarvan ben ik zeker dat ze niet van Raversijde komen, maar wel uit
Frankrijk, uit de grotten bewoond in het neolitikum, waar men ze
kan oprapen in grote hoeveelheid. Ik heb zijn verzamelingen gezien,
en alles kwam uit Frankrijk. Ik was reeds overtuigd van wat er gebeurd
was, maar wilde ten voile zeker zijn. 1k zond een zijner familieleden,
die er ook niet aan geloofde, om hem te vragen hoe hij die zo bewerkte
stenen had kunnen vinden, dat er veel daarover verwonderd waren.
Hij heeft eenvoudig geantwoord : q Ecoutez, pour ce qui regarde ces
silex tailles, j'en ai plus qu'assez. ... Voor wat zijn << industrie de
l'os betreft, ik moet bekennen dat mijn vrouw en ik er nooit bewerkte
beenderen gevonden hebben ; maar dit is geen bewijs dat hij er niet
enige op het strand opgeraapt heeft, maar dit is nog eens overdreven
voor wat de hoeveelheid aangaat.
L. D.

(3) F. Oswald, Index of potters' stamps, blz. 174. Margidunum,
1931.
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EEN OUDE PAALSTEEN TE SINT-MICHIELS
Langs de Diksmuidse heerweg, even voorbij de kruising
van de Doornstraat met de heerweg te Sint-Andries. bevindt
zich, links richting Zedelgem, een kompleks van heuveltjes
en grachten, gekend onder de naam Galge (ook fort Zevenbergen) , eigendom van weled. Heer Coppieters. Aan de voet
van de zuidelijke buitenste heuvelrij staat een oude paalsteen : een rechthoekige blok uit Doorniks blauwsteen, die
40 cm boven de grond uitsteekt.

Paalsteen te Sint-Michiels
apname 1960

Deze paal staat vermeld op de kadastrale kaart van SintMichiels als paal nr. 6 (Sektie A-212) .
Slechts de zijde versus Sint-Michiels draagt een ingegrift
motief : een Bourgondisch kruis (Sint-Andrieskruis) voorgesteld door twee takken met knopen (stijl 16e E) . Het kruis
wordt doorsneden door een loodrechte lijn, waarvan de
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tekening niet meer volledig is doordat het bovengedeelte van
de paal afgeschilferd is. Wellicht is dit motief identiek met
dat van de paalsteen in het Goed Ter Lucht : een Sint-Andrieskruis met abtstaf. (M. Van Coppenolle. O.-L.-Yr. van het
Boompje to Sint-Andries, blz. 72) .
De paal zit 60 cm in de grond en meet 100 X 30 X 17 cm.
De kant met de afbeelding is op de volledige zijde regelmatig
gekapt ; de kant Sint-Andries vertoont op — 45 cm tot aan
de onderkant, een ruw gekapte uitsprong van ± 3 cm.
Staat de paal nog op zijn oorspronkelijke plaats ? Hij bevindt zich op de grens tussen Sint-Michiels en Sint-Andries,
de oude scheidingslijn tussen het domein Straten en SintMichiels.
De Sint-Andrieszij de met het embleem (Sint-Andrieskruis
met abtstaf) is naar Sint-Michiels toegekeerd. Blijkbaar is
de paal verplaatst geworden of uitgedolven ; de juiste richting naar de domeinen is daarbij verloren gegaan.
Noch onder de paal noch in zijn omgeving troffen we
potten of scherven van vaatwerk of enige resten van houtskool aan. (Daarover Biekorf 1958, 96, 122, 315 : paalstenen
op potscherven).
Tot omstreeks 1500 werden de grenzen van de domeinen
door een gracht of door een door de haeckmeester gemerkte
boom aangeduid. Tengevolge echter van de talrijke misbruiken begaan door kerkelijke instellingen en private personen
(verleggen van grachten enz.) werden alsdan, ter aanduiding
van de scheidingen, palen in blauwsteen aangebracht, daar
waar geen duidelijke afbakening bestond. Daar Maria van
Hongarije werd zelfs een commissie voor grensscheiding
ingesteld in 1547.
Het kruis op paalstenen die de geestelijke bezitters op hun
grenzen plaatsten liet in de franse familienaamgeving zijn
sporen na : croix, crois (crux in lat. teksten) betekende in
de middeleeuwen ook een grenspaal. (Th. Leuridan, Croix
et ses seigneurs, Roubaix 1877, p. 1) .
R. CROIS

Nota.

Tot staving van dit laatste, dat onze medewerker en vriend R. Crois
bijzonder interesseert, weze hier bijgevoegd dat lat. crux reeds in de
10e eeuw met bet. grenskruis (croix-limite ; eng. boundary-cross) voorkomt. Teksten uit de lie eeuw spreken van de infra cruces habitantes (die binnen de kruisen wonen). Lat. crux, fr. croix kan echter
ook nog o.m. een rogatiekruis (processieweg) betekenen, of slaan op
een wegkruis van verongelukte of op een uithangteken. Zie A. Vincent,
Toponymie de la France, p. 332. A. Longnon, Les noms de lieu de la
France. p. 644. — A. V.
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TOPONYMICA UIT DE KUSTSTREEK
(vervolg van blz. 181)
HONING. Dit is wel een zeer merkwaardig toponiem en toponymisch bestanddeel : de Honigbilk te Haringe, de Honigbeek (waterloop en boerderij tussen Moerkerke en Sijsele),
de Honinge te Quelmes, de Honingen (bos te Poperinge),
Honinghem (leengoed te Febvin-Palfart in N. Frankrijk),
't Leen te Honinx te Meulebeke, enz. (zie De Flou).
Honing = hoon + ing : het bestanddeel hoon, hone met
het verzamelsuffix -ing ; dus een plaats waar veel honen zijn.
Dit hoon, vinden we als zelfstandig toponiem (de Hoon :
stuk land te Geluwe ; idem te Beernem) en als bestanddeel
in Hoonakker (te Koekelare en elders), Hoondijk (te Wulpen) e.a.
Ook elders wordt dit element aangetroffen : Honepole
(thans HOnnepel bij Calcar in 't Kleefse) en Honepe (later
Hunnep, een waterloop bij Deventer) (1).
In enkele gevallen kan dit hoon- wel een samentrekking
zijn van hogen-, maar in de meeste gevallen gaat deze verklaring niet op.
Wij vermoeden dat hoon oorspronkelijk << laag, een laaggelegen plaats » betekent, en vandaar moeras e.d. Er bestaat
een gotisch w. hauns (laag) en een grieks w. kaunos (slecht)
waarmede hoon wellicht verwant is. En houdt het geen verband met het ww. honen (beledigen) ?
Waarschijnlijk horen de heun-, hun- en hoen- namen hier
ook thuis. Hoenakker '= hoonakker, Hunepe = honepe, enz.
En biedt het element hoon geen nieuw uitzicht voor de
verklaring van lastige namen als Honte en Honke ?
Honte : Honte (Westerschelde) , Hontenisse, Hontemude,
Hof te Honte (Tielt ?), Hontemate (hooiland te Stalhille)
Hontemeersch en Hontsbroek te Belle (hier natuurlijk vaak
verwarring met hond).
Honke : Honkevliet (oude naam van St.-Pieterskapelle :
Hunkevliet en Honkevliet in de 12e en 13e eeuw) , Honkevliet
te Meetkerke.
Zijn Honte en Honke niet doodgewoon nevenvormen van
Hoon met verschillende suffixen ?
Er bestaan ook Hons-namen die meestal van de diernaam
hond of de persoonsnaam Hond afgeleid zijn, wat niet uitsluit dat in sommige namen het element hoop (met s- suffix)
kan steken. Dat zijn allemaal problemen die nog grondig
moeten bestudeerd worden.
(1) M. SchOnfeld, Nederlandse Waternamen, Brussel 1955, blz.
118-119.
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BAARDZE. Stukken land te Westkapelle. « Vijf lijnen 82 roeden proostland, van outs ghenaempt de Bardze (ommeloper
1527) ; twee stryngen metten oosteynde anden heerweg ende
heet de baerse (23e begin van Groot-Reigarsvliet, ommeloper
1674).
Drie schrijfwijzen in de oorkonden : bardze, baardze en
baarze. Wat betekent dit woord ? Mnl. baerdse = een soort
oorlogschip dat met riemen geroeid werd en veel zeil voerde.
Ofwel baertse = barde : brede bijl, timmerbijl ? Ofwel baerze,
baars : de visnaam ? Wie kan het uitmaken ?
BELLE. De Flou vermeldt een boomgaard te Westkapelle genaamd de belle : « een sticxken bogaert ghenampt de belle »
(ommeloper 1674, p. 138). Deze belle heeft echter nooit bestaan. Het is een van de talrijke leesfouten van DF : er staat
in de ommeloper van 1674 niet belle maar helle. We hebben
hier dus een van de talloze helle-toponiemen, waarover een
uitvoerige literatuur bestaat.
BIEZENBILK. Ommeloper 1527 : « leen van mevrouwe Fremicourt, genaempt de Biesebilcq ». — Ommeloper 1708 :
« tusschen mevrouw Fremicourt leen genaempt den biesebilck
aende suytsyde >>. Wie was die mevrouw Fremicourt ?
CNBAUSHOFSTEDE. Voormalige hofstede en land te Westkapelle in het 19e en 20e begin der watering van Greveninge.
Ommeloper 1674 : « cabaus hofstede >> en aldaar in jongere
aantekening : « wylen een hofstede genamt cabaus hofstede >>.
— Ommeloper 1654 « Jo" Joos de lemmes landt dat men
heet cabaus hofstede ; wylen een hofstede ghenaempt cabbaus
hofstede streckende metten suuthende ant swin >>.
Cabau of Cabaus is hier natuurlijk een familienaam. Is
deze naam verder nog bekend ?
J. DE LANGHE

NIETS

IN DE SPREEKWIJZEN

(Biekorf hiervoor, blz. 335)
Bij het trefwoord Vertrouwen: uit mijn vroegere omgeving (West'k En b
kust) zijn mij volgende uitdrukkingen bekend : « betrouwen
hem voor (of van) geen (h) aar ! » — « Hij en is voor (of van)
geen (h) aar te betrouwen ! » — « Hij en is geen (h) aar te betrouwen ! »
Is het haar of aar ? Naar de betekenis kan het laatste in verband
worden gebracht met graan (« 'k en vertrouw hem (voor) geen
graan >>, blz. 337) . Wordt aar in onze dialekten echter wel gebruikt
in de zin : hoofd van een korenhalm, waarin het graan zit?
A. vh.
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MENGELMAREN
BRIEF VAN MGR. MALOU AAN KAREL DE GHELDERE
In het begin van 1861 publiceerde Karel de Gheldere bij
C.-J. Fonteyn te Leuven, waar hij toen nog eerstejaarsstudent was,
zijn bundel << Jongelingsgedichten >>. Uit de << Twintig Vlaamsche
Koppen >> van Hugo Verriest blijkt, dat Ida von Duringsfeld,
alsook bisschop J.-B. Malou, Frans Blieck en anderen over deze
eersteling hun tevredenheid uitdrukten en er met veel lof over
spraken. De tekst van de desbetreffende brief van Mgr. Malou werd
ons nu door E. H. Jozef Geldhof vriendelijk medegedeeld.

Acta van Mgr. Malou 1861 — 16 Mars — pag. 72.
Brief aen Mr Charles De Gheldere van Thourout.
Het afdruksel van de beginselen uwer dichtkundige proeven, hetwelk
gij mij laetst hebt toegezonden, heb ik met veel voldoening doorlopen,
in elke bladzijde bemerkende de gevoelens van christelijk geloof en
ware godvruchtigheid, welke gij in het klein seminarie van Rousselaere
tijdens uwe opvoedinge geput hebt. Volherd, beminde heer, in den weg
der wetenschappen en der deugd, waerin gij getreden zijt ; God zal
u zegenen, en gij zult gelukkig zijn.
(get.) J. B. bisschop van Brugge.
Of de brieven met dank- en lofbetuigingen die de Gheldere in
ruil voor de presentexemplaren van zijn << Jongelingsgedichten >>
ontving, bepaald zijn zoek geraakt, is niet met zekerheid te zeggen.
Er bestaat immers nog steeds veel kans toe, dat ze in zijn letterkundige dokumentatie berusten, die tot op heden, spijtig genoeg,
onmogelijk te benaderen bleef.
RAF SEYS

HET OUDE KORTRIJKSE BUNDER

(Biekorf hiervoor, blzz. 160 en 352)
Ook volgens De Schryver, H., De oude landmaten in Vlaanderen,
Gent, 1936, bedraagt het Kortrijkse bunder 1 ha 41 a 69 ca 60 tma.
Verder stemmen daar alle maten (voor het Aalsterse bunder verbeterd) mits bijvoeging van de tienmilliaren overeen met die door
D. S. worden opgegeven, behalve voor de Kortrijkse kleine vierkante roede, die 8,8562 m2 (lees 8,8560 m2 ) beslaat. (De door laatstgenoemde aangeduide oppervlakte van 14,74 m 2 is kennelijk fout,
daar er, ook luidens zijn eigen mededeling, vier kleine vierkante
roeden in een grote gingen.)
De Schryver tekent voor het Kortrijkse ook nog volgende verhoudingen aan :
— 1 kleine vierkante roede = 1 pease = 100 vierkante voet ,
— honderd (lands) = 100 kleine vierkante roeden.
De auteur geeft verder de gemeenten aan (in West- en OostVlaanderen), die de Kortrijkse maten gebruikten.
Op te merken evenwel dat van enerzijds een oud en anderzijds
een gewoon of ivul Kortrijkse bunder nergens sprake is.
A. vh.
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ALARM IN SPERMALIE TE BRUGGE
1663
In 1663 kreeg Spermalie, in opvolging van de overleden Catharina
Rugeley, als nieuwe abdis een religieuze uit het klooster Nieuwenbosch te Gent, met name Bernarde Veranneman. Deze was een nicht
van zaliger bisschop Triest en had machtige voorspraak gehad bij
het Hof te Brussel, dat toenmaals de abten en abdissen benoemde.
Zuster Veranneman zou een verdienstelijke abdis worden en vooral
de financien van het klooster weer gezond maken. (Zie de studie
van Kan. A. De Meester in Handelingen Soc. d'Emulation 96,
1959, p. 178-183.) Haar wijding zou plaats hebben op 13 augustus,
doch reeds op 14 juni kwam zij met de abt van Duinen naar het
klooster om er geinstalleerd te worden. Zij werd er slecht onthaald
door de zusters, die vier eigen candidaten hadden voorgesteld en
nu bedrogen uitkwamen. In zijn gelijktijdig dagboek (Rare Geschriften, Hs. p. 165) tekende Jacques Inbona daarover het volgende aan.
Opden 14 Juny 1663 soo ist ghebeurt dat tot Brugghe inde
abdie van Spermalie (in de Snaggaartstraat) dat hunne abdesse
was ghestorven ende den conijnck ofte den marquijs de Carraceena
(als gouverneur-generaal) uut sijnen naeme vercoosen eene vreemde
religieuse van een ander clooster ende quam op desen dagh dese
vercooren abdesse om possessie te nemen vande abdie voornoempt
commende inde carrosse vanden abt vanden Duijnen midts dit
clooster onder den abt vanden Duijnen was staende ende den abt
ordres hadde om haer te installeeren. Maer de relijgieusen haere
compste vernemende en wildense niet aenveerden nochte inlaeten,
maer slootent al toe ende liepen op hunne torre ende clopten alarme
met hunne clocke ende riepen aende ghebeuren om assistentie.
Alles niet jeghenstaende soo dede den abt het clooster openen
met ghewelt ende wiert de abdesse gheinstalleert tot groote verargernisse vande ghemeente die seere murmureerden datmen die relijgieusen aendede sulcken onghelijck met ghewelt jeghens hunne
institutien vant clooster, dan het ghewelt hadde als nu over al de
overhandt want recht en wiert niet meer ghepleeght.
Ende is daer naer alles wel vergaen tot goet contentement vande
nonnekens ende die mevrauwe de abdesse bleef veele jaeren paijsivelijck regieren. »
IMPROMPTU VAN HOOFDMAN SCHERPEREEL
De leden van een Brugse kamer van retorike uit de vorige eeuw
waren niet tevreden over hun hoofdman, Mijnheer Scherpereel.
Zij hidden in 't geheim een vergadering waarop besloten werd hun
voorzitter aan 't verstand te brengen dat hij best uit eigen beweging
ontslag zou nemen. Men steunde er echter op, dat dit op zeer
omzichtige en tactvolle wijze zou geschieden.
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Op de volgende offidele vergadering stond de aangeduide woordvoerder onmiddellijk recht en richtte zich tot Mijnheer Scherpereel :
« De kunstbroeders hebben mij gelast, zo zei hij, u iets belangrijks mede te delen. En zoals het past onder retoricijnen, heb ik
dat op dicht gesteld als volgt :
Retorika in het geheel
heeft den zeerd van Scherpereel. >>
Was de manier van zeggen minder tactvol dan men verwacht
had, ze was alleszins zeer klaar, en Mijnheer Scherpereel, die geen
dwaas was, stond langzaam en waardig recht en zei :
« En Scherpereel van 's gelijke
heeft den zeerd van Retorijke. >>
En hij nam zijn hoed, groette beleefd iedereen en trok er van
onder.
B. J. v. C.
(Traditioneel verteld in mijn familie).
TEN MANDERE, HEEMKUNDIGE KRING TE IZEGEM
De geest van kanunnik Tanghe, van onderpastoor Slosse, van
Jacques Debusschere en Emiel Dierick schijnt te Izegem te herleven
in een heemkundige kring die in het voorjaar 1960 opgericht werd
door Inspecteur Rafael Verholle, bijgestaan door een reeks jeugdige
liefhebbers uit de onderwijzerswereld.
Onlangs kwam het eerste nummer van « Ten Mandere >>, heemkundige periodiek voor Izegem en omliggende, van de pers. Dit
geschiedde ter gelegenheid van de heemkundige tentoonstelling die
te Izegem in het Stadhuis doorging van 4 tot 11 september en die
gewijd was aan plaatselijke geschiedenis en nijverheid.
Dit eerste, gestencilde maar uiterst fijn verzorgde nummer dat
41 blz. telt, bevat een studie over de naam Izegem door Rafael
Verholle ; verder een uitvoerige studie over de straatnamen door
Antoon Vandromme, en ten slotte een bijdrage over de Izegemse
molens van de hand van Pieter Declercq, pastoor te Lo.
De heemkundige kring Ten Mandere geniet de welwillende steun
van het stadsbestuur te Izegem, heeft een eigen archief en bibliotheek
en richt in het winterseizoen voordrachten in.
J. G.
DE UURWERKMAKER NOLET VAN AVELGEM

Vraagwinkel hiervoor blz. 260
In een artikel : « Is een Gentenaar de uitvinder geweest van
het elektrisch uurwerk ? >> door P. Kluyskens, verschenen in het
dagblad De Gentenaar van 11 maart 1951, wordt uitvoerig over
Nolet gehandeld.
Dagbladen, o.m. Gazette van Gent, kunnen geraadpleegd worden
op het Stadsarchief van Gent (Abrahamstraat 13).
M. BROECKHOVE
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PACHT VAN HONDERD JAAR

(Biekorf hiervoor, blz. 260)
Van een maximumduur voor de pacht, of van een overdracht
van het eigendomsrecht na een bepaalde termijn, gewaagt de huidige
wetgeving ter zake niet. Beide genoemde punten nopen er echter
veeleer toe een verband te leggen met de zogenaamde erf- of
cijnspacht (wet van 10 januari 1824).
En vooreerst kan de duur van de erfpacht inderdaad 99 jaar
niet te boven gaan. Dit om altijddurende erfpacht te verhinderen.
In het oude recht (v66r de Franse Revolutie) werd erfpacht veelal
voor onbeperkte tijd, anders gezegd : op eeuwigdurende wijze
toegestaan.
Door eeuwigdurende erfpacht nu wordt de grond met een eeuwigdurende rente belast. Dit laatste strookte niet meer met de principes
der Franse Omwenteling, en bij dekreet van 29 december 1790
werd in Frankrijk dan ook het aangaan van altijddurende erfpachten
in de toekomst verboden. De lopende erfpachten van die aard
werden niet nietig verklaard — dit was voor het te bereiken doel
niet noodzakelijk —, maar veranderden van karakter : ze werden
uiteraard aflosbaar (beginsel van artikel 530 van de Code Napoleon).
De erfpachter die de cijns afloste — en hier komt ons tweede punt
in het licht — verkreeg dus de vrije en voile eigendom van het
goed. Wat de eeuwigdurende erfpachten betreft die na 29 december 1790 zouden toegestaan zijn, wordt doorgaans dezelfde zienswijze gehuldigd.
(Naar Kluyskens, A., Beginselen van burgerlijk recht. IV. De
Contracten, nr. 285bis, en V. Zakenrecht, nr. 240.)
A. vh.

HIER VLOEKT MEN NIET

In een herberg van het Brugse hing in 1870 de volgende herbergwet uit, berijmd door de herbergier zelf, die << een man van wille
en van karakter » was : zo schrij ft Guido Gezelle in 't bier 70
van 15 april 1871 waarin hij het stukje mededeelt. — D. J.
De dronkaard krijgt bier geen drank,
En de vloeker moet gaan zijn gank.
Die wil vechten of kijven
Zal men gauw buiten drijven.
Nogtans verkoop ik geern drank
In plezier en gezank.
Daarom, verzet u voor uw geld
Ais g'hier geen slechte praat vertelt.
Maar als de klok politie slaat
't Is tijd dat men van bier weggaat.
Want later tapt men hier niet meer,
Voor geen boer noch voor geen heer.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN
HANDSTOCK. — Koorstaf, fr. baton de chantre ; lat. baculus
cantoris. In 1463, bij gelegenheid van de inrichting van het pro-Kapittel
in de iplaatselijke 0.-L.-Vrouwkerk, schonk de magistraat van Oudenburg 24 pond parisis t in hoosscheden... ter hulpen van tween zelverinne
handstocken omme de canters van de voorseide kercke in de handt
thebbene, over mids dat de zevene ghetyden hier ghestelt zijn Hist.
d'Oudenbourg II 438. — Niet bij Verdam. In de 16e eeuw is handstok
bekend met bet. wandelstok, en fig. : hulp, steun, helper. (WNT 5,
2010). De Dene (1560) heeft een vers : « Lof glorieux Cruce ons
waarin handstock fig. = steun.
handstock bleven !
STALISER. — Term voorkomend in de rekeningen van de Watering
van Veurne-Ambacht in 1411 en volgende jaren. t De varsche diken,
de slusen, stalizeren ende veldammen vander wateringhe van Veurnambacht (Westvlaamsch Archief I 1939, p. 22). De betekenis is
niet duidelijk. Mogelijk in verband te brengen met << stale = houten
staak of paal door de vissers in de rivieren of andere wateren geplaatst
om hun vistuig, netten, puiken aan te bevestigen ? Zie Beekman
s.v. Stale in MNW (IX 492). Verdam heeft alleen staeliser als een
term van keukengereedschap (ijzeren staander, driepikkel).
POT AIGEPOT. — Moespot, stoofpot. In de zegswijze : t de zelfde
potagepot over 't vuur hangen = altijd hetzelfde herhalen. Pastoor
Jan Coens van Kortrijk zegt van zijn tegenstrever : << ... maer my
dunct dat by (alsoomen seyt) den selven potaigepot over tvier hangt
(Confutatie... van den Biencorff, f. 94 ; Leuven 1598). Staat deze
zegswijze nog elders bekend ? — Door Marcus van Vaernewijck (t 1569)
wordt pottaigepot fig. gebruikt voor belangen : << men preect jeghen
haren pottaigepot... WNT XII-2 3727. Potaige had alsdan de ruimere
betekenis : gestoofd eten.
MIEDELOOS. — Geldeloos, insolvent. Een getuigenis van Symon
Caluwaert van Zwevezele c.s., op 2 jan. 1590 afgelegd voor schepenen
van Kortrijk, bevestigt dat_ de landlieden van Ruddervoorde zeer te
lijden hadden vanwege plunderende soldaten en vrijbuiters t daerduere
de voorseyde lanslieden zulcken cost ende overlast ghehat ende gedhoocht hebben ende zoo miedeloos ghemaect zyn datter een groot deel
van tplatte landt vertrocken zyn herwaerts ende derwaerts... (Fragmenta I 222). Niet bij Kiliaan. Stemt naar de bet. overeen met « sonder
(Verdam 4, 1577).
miede
KALLEURDEROY . — Bruine kleur, havanakleur. De inventaris van
Pieter de Cuupere te leper in 1560 vermeldt << een kalleurderoy
mantele (0. Mus, Leprozerij Hoge Zieken n° 347). De inventaris van
een Kortrijks sterfhuis uit 1550 (Biekorf 1960, 192) noteert << eenen
keerle coleur de roy met vossen (gevoerd met vossepels). Overgenomen
uit het fr. couleur de roy, dat voorkomt o.m. bij Rabelais, Pantagruel
(1546) en in een inventaris te Parijs in 1543 :
une piece de drap
de couleur de roy
Gay II 306. De oorsprong van deze benaming is
niet duidelijk.
ADVOCATERIE. — Proceskosten. De rekening over 1499-1500 van het
St.-Jansgasthuis te Geeraardsbergen vermeldt een uitgave van 32 schellingen t in advocaterien en dit in verband met processen. (G. De Vos,
Inventaris Hospitaal, ed. 1893, p. 351). Niet bij Verdam noch Stallaert.
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VRAAGWINKEL
Familienactm Spitael
In Brabant is de fna. Spitael, Spitaels algemeen bekend. In WestVlaanderen komt deze naam, voor zover ik weet, weinig voor. Zijn er
oude, oorspronkelijk westvlaamse Spitaels bekend ?
G. V.

Walepeerd
Geeft de spreuk Ge zijt verkeerd geleerd gelijk een walepeerd >>
(= ge doet alles verkeerd en slecht) een werkelijkheid weer, of is
het alleen een bijtend gezegde op de Walen, zoals andere meer ?
H. V.

Spaanse was
Een Spaanse waschte doen is hetzelfde als een Poperingse waschte,
gezegd meestal van een kind, als men zijn bevuild kleedje of voorschoot
eenvoudig omkeert ; fr. faire la lessive du Gascon. Het Zuiden (Spanje,
Gaskonje) heeft nooit uitgemunt door zindelijkheid, doch hoe is juist
Poperinge aan die naam gekomen ?
H. V.

Schuilnaam « Knippel uit den zak >>
In het maandschrift Onze Vlaamsche Wekker », orgaan der Algemene Studentenbeweging, 4e jaar, 1885, biz. 4146 (uitgegeven te Leuven
onder redactie van J. D. en C. Marichal) verscheen een stukje onder
de titel Samenspraak tusschen een Jongen Schrijver en Papatje
Davidsfonds ». De auteur, die een goede en scherpe pen hanteert, is
blijkbaar een Oost- of Westvlaming, een nog studerende of afgestuKnippel uit den zak ». Kan iemand
deerde Lovaniensis. Hij tekent
mij op de weg zetten om de auteur te ontdekken ?
K. R.

Van zijn peters komen
In welke betekenis wordt die spreuk eigenlijk gezegd ? De Bo stelt
ze nevens « van 't lof komen >> d.i. van een zaak niets weten (uit de
lucht vallen), doch ook : bedrogen zijn. Kent men ergens : Hij
komt van zijn peters » '..= hij is bedrogen, teleurgesteld ?
D. J.

Ziel als erfgenaam
Bij testament (mondeling of geschreven) werd in de middeleeuwen
dikwijls iets nagelaten aan Christus, aan de Kerk, aan de armen. In
sommige gebieden van Zuid-Frankrijk (Foix) stelde men soms zijn
ziel tot erfgenaam » ; hetgeen neerkwam op een gift aan de Kerk
waarvoor deze verplicht was missen te lezen. Komt een donatio pro
anima in deze vorm ook in Vlaamse testamenten voor ?
L. P.

Parijssche candelaers
De inboedel van de Brugse hostelier Pieter Huerel, die in 1382 (na
de slag bij Westrozebeke) gevlucht was, bevatte o.m. << drie parijssche
candelaers » (Handelingen Soc. d'Emulation 1947, 102). Zijn er elders
teksten voorhanden die toelaten die kandelaars naar materie en vorm
nader te bepalen ?
A. D. H.
Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 82, Brugge
Abonnementsprijs : 100 F.
Postrekening : 2335.37
Drukkerij G. BARBIAUX, Minderbroedersstraat, 20, Brugge
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extra vervolgnummer Slachtmaand

1960

DE KERK VAN MIDDELKERKE
In de Standaerd van Vlaenderen (2 oktober 1856) drukte
kanunnik Tanghe zijn eerste geschiedkundige schets over
Middelkerke, amper vier bladzijden, die hij 't volgend jaar
bijgewerkt — het is tot veertig bladzijden uitgegroeid —
als < Beschrijving van Middelkerke >> liet herdrukken. Dat is
meer dan honderd jaar geleden. In die honderd jaar is het
kleine kustdorp tot een druk bezochte badplaats geworden,
en is de studie van de lokale geschiedenis met reuzenschreden
vooruitgegaan. Het werd dan tijd dat Middelkerke zijn
geschiedenis zag herschrijven ; wat dan ook op voortreffelijke
wijze is gebeurd in de Monografie door Albert Vanneste en
Marc Ingelaere (1959).
De volgende aantekeningen zijn bedoeld als een bescheiden
aanvulling op dit verdienstelijk werk ; en wel op deel IV,
waar, onder de titel o De Parochie >> het kerkelijk aspect van
de geschiedenis wordt behandeld. In zo'n werk, dat de volledige geschiedenis bestrijkt, en dat voor een mime lezerskring
is bedoeld, is een zekere beknoptheid geboden. Anderzijds
beschikken we over een reeks aantekeningen, die meest op het
Bisschoppelijk Archief te Brugge werden bijeenverzameld (1)
en waarmee we de bier gegeven biezonderheden ietwat kunnen
bijwerken. Het verschijnen van de Monografie is een welkome
gelegenheid om ze vast te leggen... Ne pereant. (2)
(1) Meest uit de Acta Episcoporum ; waar een andere bron werd
benuttigd, wordt deze aangeduid.
(2) Naar de Monografie verzendt de afkorting < Mon. » met nummer van de bladzijde,
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HET KERKGEBOUW
De toren.
Over de toestand van het kerkgebouw v661 . de Geuzenberoerten
zijn we slechts karig ingelicht. Op de kaart van het Vrije door
Pourbus (1562) en op deze van N. Visscher (1660, afgedrukt in
de Monografie tegenover blz. 7), schijnt er een gevel- of westtoren
te zijn. We zeggen « schijnt », daar gelijkaardige dokumenten niet
altijd in de details betrouwbaar blijken. Er zijn echter, aan de toren
zelf, zekere elementen die erop wijzen dat hij wel als vrijstaande
geveltoren gepland werd : de forse steunberen en de versiering met
blindnissen op noord- en zuidkant.
Aan de toren zijn in de loop van 1600 en 1700 herhaaldelijk
herstellingen gebeurd, maar het is zeker dat de torenromp, het
gemetselde gedeelte, nog dateert van v6Or de Geuzentijd, en niet
van 1681, zoals in Mon. 130 wordt verondersteld. In onze kustdorpen, waar met de Geuzenberoerten de kerken gedeeltelijk werden
gesloopt, is de toren steeds bewaard gebleven. De eigenaardige
localizering — niet voor de herstelde zuidbeuk, die tot kerk werd
ingericht, maar voor de niet-herbouwde middenbeuk, — wijst erop,
dat we Kier bij een overblijfsel van de vroegere kerk staan.
Reeds in 1627 werd, zoals we verder zullen zien, een klok voor
Middelkerke gegoten. Wat ons laat vermoeden dat de toren in
stand gebleven was. De architectonische vormgeving pleit geenszins
tegen zo'n vroege datering. Overigens men begrijpt moeilijk dat,
bij een nieuwbouw, de toren zo monumentaal zou zijn opgevat in
vergelijking met het profijtig heringerichte kerkje ; en dat, zo de
toren een nieuwbouw moest zijn, van een zo kostelijk bouwwerk
geen vermelding in de bescheiden wordt aangetroff en.
De torenvoet is vierkantig ; daarboven rijst de klokkenverdieping
die, door versnijding, tot een achtkant is herleid. Achtkante geveltorens — ik bedoel niet zijtorens die de middengevel flankeren,
maar middentorens — zijn in de algemene kunstgeschiedenis eerder
uitzonderlijk ( 3). En een niet te gelukkige formule. A's middentoren op de viering staat zo'n toren goed, als geveltoren staat hij
doorgaans mager. In zijn « Rond Kortrijk >> (blz. 1137) schrijft
pastoor Slosse : « De (nieuwe) kerke van den Tuquet (1902) gelijkt
geheel en al aan deze (ook nieuwe) van Marcke ; buiten dat de
achtkante torre, in stede van het midden van het kruis te bekleden,
voor de ingangdeure is gebracht. 't Is een beklagensweerdige verandering, die een geoefend oog weinig bevalt >>. Slosse bewijst bier
dat « geoefend oog >> te bezitten. We kennen wel oude kerken met
een achtkante geveltoren ; maar het zijn meestal oude middentorens
van kerkjes, waarvan de beuken in de Geuzentijd werden gesloopt.

(3) Hiermee is het te begrijpen dat de V.A.B.-Gids voor Vlaanderen (1956) op blz. 358 onze toren beschrijft als « vroeggotische
achthoekige vieringstoren >.
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Zo, om slechts de voorbeelden uit de naaste omgeving te vertnelden :
te Nieuwmunster, Klemskerke, Zuienkerke, Meetkerke ; of, zoals we
tot in de laatste jaren nog geweten hebben, te Wenduine en te
Westkapelle. Het is eerst in onze tijden, nu de meesters van den
werke niet langer over het « geoefend oog schijnen te beschikken,
dat de achtkante geveltoren zijn opgang kent. Zo b.v. Zandvoordebij-Oostende en Zandvoorde-bij-Ieper, het Hazegras te Oostende,
Veldegem, Le Tuquet, Geluveld.
Toch is deze uitzonderlijke formule van de achtkante geveltoren,
bij ons, in de geschiedenis niet onbekend. We hebben reeds een
voorbeeld in de romaanse periode te Torhout, waar echter de
massale onderbouw een zekere monumentaliteit bijbrengt die de
formule ook voor het « geoefend oog » aanvaardbaar maakt ; in
kleine landelijke kerkjes, zoals te Oekene en te Loppem. En dan
op onze kust, waar de formule met een zekere voorliefde schijnt
aangenomen : Heist, waar de monumentale toren (13e eeuw) in 1876
werd gesloopt ; Knokke, dat ons tot de 14e eeuw brengt ( 4 ), en
verder Middelkerke, Wilskerke en uiteindelijk Oostende (St.-Pieters)
dat de traditie tot in de jaren 1700 voortzet. En misschien dat
meester Buyck, toen hij in 1905 zijn kerk te Zeebrugge bouwde,
zich bij deze traditie wilde aansluiten. Maar zijn toren is zo profijtig
berekend, dat pastoor Slosse zou gemompeld hebben : beklagensweerdig !
Dat willen we, voor ons geval, onthouden : Middelkerke komt in
de reeks typische voorbeelden op onze Vlaamse kust met de achtkante geveltoren.

De oude kerk.
Over de eigenlijke kerk weten we zeer weinig : ze verdween
en, bij mijn weten, zijn geen afbeeldingen ervan bewaard.
Ze zal na de Geuzentijd lange tijd geruineerd gestaan hebben.
Bisschop Triest die 1617-18 in de streek op inspectiereis gaat en
over zijn visitatie een verslag schrijft, vermeldt de meeste parochies
van het omliggende
Wilskerke, Leffinge, Slijpe, Lombardzijde,
Klemskerke maar over Middelkerke geen gebenedijd woord.
Er zijn wel deservitors, dienstdoende priesters ; maar ze begaan
meerdere parochies, en 't zal aanslepen tot in 1637 eer Middelkerke zijn residerend pastoor krijgt en men aan herstelling ernstig
denken gaat. De zeldzame keren dat er te Middelkerke dienst
gedaan wordt, zal dat wel gebeurd zijn zoals op andere verwoeste
parochies : in een hoek van het geruineerde kerkgebouw, hoek afgeberdeld met planken en strovlaken. Een bewijs dat de kerk nog
niet hersteld was, halen we uit het volgende feit. Op 10 oogst 1625

± 1850,

(4) J. Opdedrinck, Knocke-sur-mer (1913), blz. 98 zegt 1642 ; Weale
en Duclos zeggen beslist 14e eeuw ; 1642 verwijst naar een herstelling.
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richtten de Vier Leden van Vlaanderen een verzoek tot de bisschop :
« dat de ruyters van de compagnie Buleux zouden (mogen) trekken
in hun oude logysten ende stallynghen binnen de gheruineerde beuken
van de kercke te Middelkercke... in consideratie vande groote costen
die 't landt zoude te draeghen hebben indien nieuwe logysten ende
stallynghen moesten ghemaect worden >>. Wat toegestaan werd,
mits vergoeding van de eventuele schade (5).
Hier en daar wordt in Mon. de mening naar voren geschoven
dat de kerk van voor de Geuzentijd uit twee beuken bestond, een
hoofdbeuk, die naar het hoogkoor leidde, en een zuidzijbeuk die,
na herstelling, tot in 1850 als kerk gebruikt werd (blz. 104, 113).
Die zuidzijbeuk zou zelfs in 1719 volledig herbouwd zijn geweest
(blz. 108). Ik meen eerder dat de oude kerk drie beuken had.
Er zijn wel voorbeelden van oude kerkjes met twee beuken — onze
oude kerkjes zijn gegroeid, — maar dat groeiproces zet altijd in
met een noordzijbeuk. Wanneer we bier, te Middelkerke, een zuidzijbeuk vinden — hij werd in de jaren 1600 tot kerk ingericht —
dan meen ik hieruit te mogen besluiten dat, reeds voor de Geuzentijd, het volledig schema met drie beuken tot stand was gekomen.
In deze mening worden we nog versterkt door de boven vermelde
suppliek van de Vier Leden in 1625. Ze vragen de « logysten »
voor de soldaten te mogen inrichten « in de gheruineerde beuken >>.
Nu is het klaar dat de best bewaarde zuidzijbeuk, in zijn vervallen
staat, reeds als kerk was ingericht en dat er af en toe reeds dienst
werd gehouden. De « gheruineerde beuken >> moeten we daarnevens
zoeken.
Op 26 mei 1714 richtte pastoor de Coster het volgend verzoek
aan 't bisdom : een meester metselaar, die de kerk te Oostende
herbouwde, was ter plaats gekomen en had gevraagd de pilaren,
die in de oude kerk en op het kerkhof stonden te vergaan, te mogen
aankopen ; waarvoor consent gegeven werd. Nu weet ik ook dat
het woord « pilaar » in onze oude teksten soms gebruikt wordt
voor schoorpijler of drummer. Maar moest dit bier het geval zijn
geweest, dan zou men eenvoudigweg gevraagd hebben het materiaal,
het baksteen te mogen verkopen, daar drummers en muren een
gesloten geheel vormden. Daar men bier uitdrukkelijk en uitsluitend
de pilaren vermeldt, mag men emit afleiden dat het eerst en vooral
ging over de hardstenen zuilen, die tussen de geruineerde hoofden noordbeuk waren blijven rechtstaan. Zoals ze, tot in de jaren
1800, rechtstonden in de geruineerde gedeelten van de kerken te
Blankenberge en Gistel. Zoals er nog een rechtstaat nevens de kerk
te Nieuwpoort. Dat men van de gelegenheid profiteerde om nog
het bakstenen metselwerk af te breken, mag men veronderstellen.
En dat mogen we in betrekking brengen met de 21.000 stenen die,
(5) ABB (Archief Bisdom Brugge), F.

— 425 —

in 1719, uit het puin werden gewonnen (Mon. 108). Dat men het
materiaal gedeeltelijk gebruikte voor de herstelling van de oude
zuidzijbeuk, die tot kerk diende, ligt voor de hand ; maar zegt
nog niet dat men de hele beuk << herbouwde >>.
Eerst in 1637 krijgt Middelkerke een residerend pastoor en wordt
het in-staat-stellen van de vroegere zuidzijbeuk ernstig aangepakt.
Op 28 mei 1638 houdt Jan van Thienen, pastoor te Werken en
deken van de kristenheid Gistel, zijn visitatie. Hij noteert dat hetzuidzijkoor volledig hersteld is en wel gemeubileerd ( 6 ). Er is een
nieuw altaar, geschikt om gekonsakreerd te worden, een preekstoel
en een biechtstoel. In 1627 was er al een klok gegoten. Er is een
zekere welstand : een zilveren vergulde kelk en monstrans, zilveren
oliebusjes ; en, wat in die dagen uiterst zeldzaam is, de godslamp
wordt dag en nacht onderhouden. Er is een nieuw pastoriehuis, op
kerkgrond gebouwd, nevens het kerkhof. Voor zijn << eerlycke cornpetentie >> ligt de pastoor in proces bij de Raad van Vlaanderen,
tegen de abdis van Petegem ; al is het dat men in die dagen schijnt
te procederen voor 't plezier, hoopt de pastoor dat alles over kart
in 't reine komt : brevi sperat finem.
Tiendheffers te Middelkerke waren de abdis van de Urbanisten
of Rijke Klaren te Beaulieu (Petegem-bij-Oudenaarde) en voor een
minder deel Niklaas van Moldere ( 7 ) ; maar zoals de deken aantekent, dat laatste part was een lekentiend (decimae laicales) en
deze leke-tiendheffers bleven, door een gevestigde gewoonte, van elke
bijdrage verschoond. De abdis trok jaarlijks ongeveer twee honderd
pond gr. De Urbanisten waren in 1286 te Werken gesticht en
verhuisden naar Beaulieu in 1295. Het kan best dat het klooster
het tiend van Middelkerke verkreeg toen het nog te Werken stond.
In 1613 hadden de aartshertogen een edikt uitgevaardigd, waardoor
aan de tiendheffers de verplichting werd ingescherpt bij te dragen
tot het herstel van de kerken en het onderhoud van de parochiegeestelijken. Een heilzame maatregel. We mogen veronderstellen
dat Beaulieu voor een ruim deel de onkosten heeft afgedragen voor
het herstellen van de kerk en 't bouwen van 't pastoorshuis. Daar
echter ook de tiendheffers — kloosters en kapittels — door de
voorgaande troebelen soms in benarde finanti ge toestand verkeerden,
en de tiendopbrengst door het achteruitlopen van de bevolking en
het braakliggen van veel landen sterk was gedaald, gaf dat aanleiding tot betwisting en processen. Bij de rechtbanken is een tendenz
merkbaar om de verplichtingen van de tiendheffers te verzwaren.
Met de tijd wordt dat soms zo ernstig, dat de nadelen de voor-

(6) « Dexter chorus est in totali refectione, bene ornatur picturis,
sedilibus et variis ornamentis ».
(7) Deze lekentienden komen door versterfrecht in andere handen : in 1746 zijn ze, volgens een visitatie, naar een zekere heer
de Crynghen overgegaan.
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delen overtref fen, of dat het tiendenprofijt, zoals men destijds zegde,
volledig << illusoir >> blijkt. Ook zien we in de jaren 1700 de abdis
aan haar tiendrecht te Middelkerke volledig verzaken : aan de voordelen... en de zwaardere nadelen.
In 1638 was de toestand echter nog zo benard niet. De abdis
was tussengekomen, maar dan slechts voor haar deel. Een tiendheffer moest slechts instaan voor het strikt nodige van de eredienst :
koor en toren met al hun benodigdheden. De rest van het gebouw,
de volksplaats of beuk (en), dat viel ten laste van de gemeenschap
of parochie. En de parochie stond haar man. In zover dat in 1638
de deken reeds kon getuigen : dat de nieuwe kerk — de herstelde
zuidzijbeuk — volledig in orde was en gemeubeld. Op 8 juni 1643
werd de kerk dan gereconcilieerd en het altaar gewijd onder de
aanroeping van Sint-Willibrord.
Om de onkosten te bestrijden had men, in mei 1645, tweehonderd
pond gr. ontleend aan de kerk te Zande. Een oud gebouw bleef het
toch, en of en toe komen grote herstellingen. Op 5 maart 1660 mocht
men andermaal een rent opnemen van tweehonderd pond gr., bezet
op eigen kerkeland. Op 9 mei 1681 komt men tot de bevinding
dat de torenhelm of spits volledig moet vernieuwd worden. Op
15 juli 1682 stond het bisdom toe een H. Kruiskapel bij de kerk
aan te bouwen : een kleine uitbouw op de zuidkant, die op de
plattegrond (Mon. 113) wordt aangeduid (8).
Voor de jaren 1700 hebben we minder bescheiden. Er is eerst de
reeds vermelde verkoop van materialen voor de kerk te Oostende
(1714) die samenvalt met verbeteringen aan ons kerkgebouw
zelf ( 9). Op 18 oogst 1794 wordt nog eens geklaagd over de toestand van de dakingen. De finantiele toestand blijft echter schitterend : rekeningen van kerk en dis zijn in anterioribus of sluiten
met een Boni. Misschien is de onzekere toestand de reden voor
het uitblijven van de nodige werken.
Voor de periode 1800-1850, beschikken we over talrijke dekanale
visitaties (1803, 1806, 1815, 1823, 1833, 1843), die tamelijk
schematisch en bondig zijn opgesteld, maar waaruit toch jets te leren
valt. Zo weet deken Buydens (1806) te vermelden dat de kerk(8) Pastoor van Straeseele schrijft aan het vikariaat : « dat syne
parochiaenen hebben versocht te maecken een uytspringhende capelleken ande kercke... groot 14 voeten in 't viercant, ten effecte als
van daerin bewaert te worden het H. Cruys, als anders geen plaetse
bequam synde om hetselve te rusten, mitsgaeders om te verwecken
de devotie vande ghemeente... dat er alree hebben gepresenteert
hunne goetjonstigheyt bet als twintig ponden gr., ende anderssins
dat het steen ende schallie in esse is, soo dat hetselve werck seer
luttel sal costen ».
(9) Dat niet al het materiaal van de afbraak in 1714 (Mon. 108)
naar Oostende ging of aan de herstelling van onze kerk werd verbruikt, maar ter plaats bleef liggen, leren we uit een brief van
pastoor Bastiaen (19 juli 1854) : « In 't Baer 1792 is het schoollokaal
opgemaekt geweest met de steenen van de oude afgebrande kerk,
door het kerkbestuer gratis gecedeert » (ABB, F).
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fabriek van de rijkste is van de streek ( 11 ; dat zal waarschijnlijk
te wijten zijn aan het feit, dat pastoor Reyniers, die de Revolutie
beleefde, een beedigde was geweest.
In 1803 wordt erop gewezen dat de dakingen herstelling vragen ;
in 1806, dat de bevloering te wensen overlaat. Maar nadien wordt
het een stereotiep lofrefreintje ecclesia pulchra, nitida, in optimo
statu — en zijn er geen schaduwen meer aan het schilderijtje.
De nieuwe

kerk.

Een schoon, net kerkje ; maar het werd te klein. Pastoor D'Hondt,
die in 1842 de herderstaf opnam, had het plan opgevat de oude
middenbeuk te herbouwen ; wat de bruikbare oppervlakte zou verdubbelen. In 1844 werd de bekende Westvlaamse priester-architekt
Clarysse naar Middelkerke ontboden. De rekeningen over dit jaar
bevatten een post van 27 fr. 55 voor zgn. reiskosten. Wellicht
heeft hij een uitbreidingsplan geschetst ; want er werd een plan bij de
officiele instanties ingediend, en Mgr. Boussen had het goedgekeurd (24 okt. 1845).
Intussen was de wind uit een andere hoek opgestoken : men
dacht aan een gans nieuwe kerk. De periode was ingezet, waarin
veel oude, schilderachtige kerkjes werden gesloopt, om plaats te
maken voor ruime, betrekkelijk goedkope maar weinig soliede neogotieke konstrukties. In 1848 kwam de provinciale architekt Buyck
klaar met zijn ontwerp, dat de goedkeuring van Mgr. Boussen wegdroeg. Het kerkbestuur was er echter niet voor te vinden, en wendde
zich tot een Gents architekt, Mr. van Overstraeten. In zijn parochieboekje (blz. 8) beet Tanghe hem : een vermaerden bouwmeester...
wien de dood, helaas ! te vroeg aen de fraeye konsten en wetenschappen ontnomen heeft >>. De verantwoordelijkheid voor deze
lofspraken laten we voor de rekening van Tanghe : het monument
staat nog recht om over de verdienste van de << vermaerden bouwmeester » te laten oordelen. Het koninklijk besluit, dat de verbouwing toestond, dateert van 15 maart 1848. Het werk werd
toegewezen aan de ondernemers F. Maurus en H. Scorcery te
Oostende en stond klaar in 1850. De kerk werd gekonsakreerd
door Mgr. Malou op 21 mei 1856.
(10) « Fabrica melius dotata illis quae in isto tractu reperiuntur ». Ook de dis was rijkelijk begoedigd, en de armen hadden het
goed : de mannen kregen zelfs hun provisie tabak. De deken vermeldt het plaatselijk gebruik - we zijn hiermee wat afgedwaald
van ons kapittel over de kerk, maar de eigenaardigheid mag hier
wel geboekt worden - het plaatselijk gebruik het eerste kalf van
elke koe voor de kerkdeur bij opbod te verkopen, ten voordele van
de armen van de parochie. Een soort offerande « in natura », die
misschien wel een zeldzaamheid is in de geschiedenis van de dis :
« Fert consuetudo ut primus pullus cujuslibet vaccae ante ecclesiam
vendatur in commodum pauperum, utque iis, qui amplius laborari
nequeunt, habitatio, nutrimentum seu victus et amictus, item tabacum procurentur ».
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DE MEUBILERING
Wat er van de meubilering van de vroegere kerk overbleef, ging
meestal verloren : in het neogotieke milieu, zo redeneerde men,
verkeerdelijk, moesten nog neogotieke meubels komen. Op aanbeveling van Mgr. Malou had men Karel Geefs van Leuven aangesproken voor het nieuw hoogaltaar en het koorgestoelte. De prijs
— 10.000 fr. — vonden de kerkheren overdreven ; wat aanleiding
gaf tot een hele reeks moeilijkheden. Geefs dreigde een ogenblik
het reeds geplaatst hoogaltaar te laten weghalen ; Malou zond zijn
vertrouwensman, kanunnik Carton, om de zaken in 't reine te trekken.
Met blijkbaar tegenzin lammerde het kerkbestuur, in 1855, de som
van 9.600 frank — men was erin gelukt vierhonderd frank op het
ereloon of te dingen — aan de weduwe van Karel Geefs. Er rustte
a.h.w. een kwade hand op de hele onderneming : eer de werken
voltrokken stonden, waren niet alleen de bouwpastoor en de architekt
overleden, maar nog de maker van altaar en koorgestoelte (11)
In 1857 kocht men voor 400 fr. een kruisbeeld van Jan Geefs,
beeldhouwer te Antwerpen, kruisbeeld dat in bezit was van,
Mr. Robert te Middelkerke. Voor de overige meubilering — biechtstoelen, preekstoel, kommuniebank, balustrade van het doksaal,
gestoelten voor dismeesters en magistraat, — werden de ontwerpen
opgemaakt door de Brugse architekt Carpentier, en de uitvoering
toevertrouwd aan Ferdinand Hoste te Ruiselede.
De koster-ontvanger, Frans Huyghebaert, noteert dat alles gemaakt
was << in het goutiek ». Onze scribent houdt er een eigen, soms
smakelijke schrijfwijze op na. Zo vermeldt hij dat, in 1849, Jan
van Houtte van Vichte het orgel van de oude kerk naar de nieuwe
overbracht, en elk jaar — tot in 1868, wanneer de van Houtte's
door de Loncke's worden opgevolgd — het instrument komt stemmen. Wat ons wordt duidelijk gemaakt door de telkens terugkerende post : << voor 't courageren van den orgel ».
In 1855 wordt er onder de ontvangsten een post geboekt van
35 fr. voortkomend van 't verkopen van een oud Sint-Jansbeeld.
Sint Jan de Doper wordt van overouds vereerd te Middelkerke,
en zijn zomerfeest was een processiedag. Het kan wel een oud
kunstig beeldje zijn dat werd versjacherd. De veronderstelling dat
Sint-Jan de oorspronkelijke kerkpatroon zou geweest zijn, en eerst
omtrent 1732 door Sint-Willibrord zou zijn vervangen (Mon. 109) is
niet aan te nemen ( 12 ). Eerst zal een heropleving van de Kruisdevotie
die voor dit jaar 1732 wordt genoteerd, uiteraard geen aanleiding
kunnen zij n om Sint-Willibrord op het voorplan te schuiven. Zo

(11) Het altaar van Geefs staat nog in het vroeger koor, dat nu
tot doopkapel werd ingericht ; het gestoelte, van de opgaande rugleuning ontlast, werd overgebracht naar het nieuwe hoofdkoor.
(12) Sint-Jan was, zoals reeds in Biekorf (hiervoor blz. 234, 303)
werd aangestipt, de patroon van de Kapel van Raversijde. Het is
mogelijk dat ons beeldje uit Raversijde naar Middelkerke verhuisde.
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men toen een verandering van de kerktitel had bedacht, zou
Middelkerke een H. Kruiskerk geworden zijn. Overigens, in de
jaren 1700 rekent Sint-Willibrord niet meer, bij ons, ander de yolksheiligen. Waar een kerk onder zijn aanroeping schuilt, is dit in
aanknoping met een ver verleden. Ook is de klok van 1627, die
lange tijd de enige klok was te Middelkerke, een Willibrordusklok,
zoals we verder moeten zien. En zegt de dekanale Visitatie van 1638 :
<< Patronus est S. Willibrordus confessor et pontifex >>.
Met de ontwikkeling van het kustdorp tot druk bezochte badplaats, is dat kerkje van 1850 opnieuw te klein geworden. Het is
echter niet verdwenen ; het is, met de oude toren, tot een snort
voorhalle geworden van de nieuwe (derde) kerk, gebouwd door
pastoor Butaye. Deze nieuwe uitbreiding geschiedde op de zuidkant : de eerste steen werd gelegd in 1932 ; Mgr. Lamiroy konsakreerde de kerk, ander de aanroeping van Sint-Willibrord, op
30 sept. 1935. De nieuwe bouw kunnen we neo-romaans heten.
In de geschiedenis van onze kerkenbouw zal hij wel een van de
laatste voorbeelden zijn van imitatie-stijl. Bij gemis aan andere
kwaliteiten, is het toch een ruime, overzichtelijke kerk.
Nog enkele aantekeningen betreffend het meubilair.
De huidige kruisweg is van Oskar Hoge, die het hele binnendecor
ontwierp (Mon. 134). In 1891 werd er een geschilderd door mevr.
de Gault-Lorain ( 13 ). Uit de kerkrekeningen vernemen we dat,
in 1852, een eerste kruisweg geplaatst werd, geschilderd door Charles
van Hove uit Gent.
De Inventaris van de bestaande schilderijen (Mon. 121) geeft
vier nummers : 1 en 2 H. Familie-voorstellingen ; 3 de Rozenkrans ( 14 ) ; 4 de Boodschap. Zowel de Inventaris van ± 1850 als
deze van de provinciale architekt Naert (± 1900) vermelden nog
een ander stukje, een Doopsel van Kristus (100 X 70 cm) geschilderd
door Jan Garemijn. Dit schilderijtje werd (Mon. 110) besteld door
pastoor Stalpaert (1760-1790). Naert zegt : « joli tableau >>, en dat
zal wel het beste stukje geweest zijn in de hele verzameling : de
naam Garemijn staat er borg voor. Het doek is spoorloos verdwenen.

Zilverwerk.
Zoals onze meeste oude kerken bezit Middelkerke een bescheiden
verzameling zilverwerk. Om de jongere, minder interessante stukken
over te slaan (een neogotieke torenmonstrans en kelk), vermelden
we, volgens de Inventaris van 1934, een stralenmonstrans (die thans
hersteld is), een vergulde prachtkelk en een meer sobere van jongere

(13) Voor het plaatsen van deze kruisweg werd een Koninklijk
Besluit op 7 juli 1891 uitgevaardigd.
(14) Mon. 107 waar vermeld wordt dat het doek door pastoor
Storme (1664-1679) werd aangekocht en waar het bij vergissing
wordt beschreven : « 0.-L.-Vrouw met heiligen en Karmersbroeders,
die het Skapulier dragen ». Van Karmersbroeders is hier niets te
bespeuren : het is wel degelijk Sint-Dominikus die de Rozenkrans
ontvangt.
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datum, ampullen met schenkblad, wierookvat en scheepje, missale
met zilveren belegsels, voordraagkruis met zilveren staf. En dan de
oliebusjes die van 1712 dateren (Mon. 108), en een serie relikwiehouders — onze oude zeinsels of muilestoters (15).
Het is een gelegenheid om op het verdwenen zilverwerk te wijzen.
De visitatie over 1638 maakt reeds gewag van een zilveren vergulde monstrans. Ongetwijfeld Brugs werk. Brugge was, in die
dagen, de zetel van een zeer befaamde school van edelsmeden die
hun werken tot ver buiten West-Vlaanderen uitzonden. Op het
Brugse platteland vinden we nog veel van deze typische torenmonstransen uit die dagen, te Damme (Hospitaal), Dudzele, Lissewege, Zuienkerke, Nieuwmunster, enz. Tegen het eind van 1600
moeten deze torenmonstransen, feitelijk nog het gotisch schema,
het afleggen voor de nieuwe formule : de zonnemonstrans. Hiermee
is het te begrijpen dat, in 1668, een nieuwe monstrans te Brugge
voor Middelkerke wordt gemaakt (Mon. 108). Maar het is verwonderlijk dat kort daarop, ander pastoor Decostere (1710-1730),
er nog eens sprake is van een << nieuwe >> monstrans. En toch moet
dat juist zijn. Want deken Asseman, die in 1734 zijn visitatie
houdt, zal het nieuw stuk vermelden en beschrijven. Die beschrijving
is het aanhalen waard, daar ze ons een toestand leert kennen die
thans in onbruik geraakt is, maar tot ver in de jaren 1800 in veel
kerken van onze streek is blijven meegaan. Feitelijk is het een
nieuwe... ciborie, waarop voor uitstellingen en processies, een kleine
stralenzon kan bevestigd worden, waarin de Hostie wordt gevat (16).
Begrijpelijk is het, maar toch jammer, dat in de vroege jaren 1800,
dit eigenaardig, ietwat gecompliceerd toestel, door een gewone monstrans werd vervangen.
De prachtkelk, die in 1638 reeds wordt vermeld, is ongetwijfeld
de nog bewaarde. De zeslobbige voet draagt borstbeelden van Ons
Heer, O.-L.-Vrouw en de vier kerkleraars. Een zeer schoon Brugs
werk, dat tot nog toe op geen van onze tentoonstelligen verscheen,
en een ruimere bekendheid verdient. Juist iets voor onze speurder
en kenner van drijfwerk, pastoor Denorme. De tweede, eenvoudige
kelk is een goed werk van 1700.
Hier moeten we nog aanstippen dat de Inventaris van ± 1860
melding maakt van een gekleed Mariabeeld, in een zilveren bloemenkrans, met twee zilveren kronen, skepter en wereldbol. Beeld en
krans zijn verdwenen. Alleen een sterk gedeukt kroontje en fragment van de skepter zijn de laatste getuigen van een vergane glorie.
(15) Onze Monografie meent het voordraagkruis (109) en het
wierookvat (110) uit de jaren 1700 te mogen dateren. Het schijnt
mij waarschijnlijker, voortgaande op stip en meubelen, dat deze
kunstwerken, zoals de monstrans en de ciborie, uit de vroege jaren
1800 dateren. - Over het zilverwerk van het Mirakelkruis, zie
Biekorf 1960, 301-308.
(16) << Novum ciborium, cui pretiosa radiata lunula, gemmis
ornata, affigitur, dum in processionibus circumgestatur... ».
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Dezelfde Inventaris spreekt nog van een paxberd of zegenplaat (16X 12), met een 0.-L.-Vrouwbeeldeke, door de koralen
gebezigd in de huwelijksmissen ». Ook al spoorloos verdwenen !
Een nadere beschrijving ontbreekt. Maar het kan wel een van deze
interessante kunststukjes zijn, zoals het zeer onlangs verdwenen
paxberd te Snaaskerke.
Er zijn eindelijk nog twee antependia met kostbare middenstukken, een Hemelvaart van Maria en een Sint-Augustijn. De
medaillons, van zeer schone tekening, uitgevoerd « au petit point »,
zijn gevat in somptueuze cartouches in goudborduurwerk en zijn
herkomstig van verwezen koorkappen. Het is wel mogelijk dat we
bier gedachtenissen hebben van de Sint-Niklaasabdij te Veurne,
waarvan de vele kostbare koorkappen, na de Revolutie, over de
kleine dorpskerken van de streek zijn verspreid.
DE KLOKKEN
Wat de klokken van Middelkerke betreft, beperkt onze Monografie de inlichtingen tot de toestanden sedert 1914. We kunnen
echter hoger opklimmen.
Deken Donatiaan Jan Arents, die op 8 oogst 1734 zijn visitatie
houdt te Middelkerke en er een omstandig relaas op schrijft, weet
te zeggen dat er slechts .een klok is, waarvan hij het opschrift
nauwkeurig heeft opgetekend. Waarmee hij ons een grote dienst
bewijst en als voorbeeld voor zijn collega's — dekens-visitators van
alle tijden — kan gesteld worden. Want opschriften van klokken
zijn soms interessante geschiedkundige dokumenten. Dat opschrift
luidt :

<< In honorem D.O.M. Beatae Mariae et Sancti Wilibrordi fusa
est in Middelkercke, Pastore D.° Nicola° Hertebolle ; Sebastiano
Allaert Hooftmanno et aedituo Joanne Schepen. Antonius Goubillot
me fecit A.D. — MDCXXVII >>.
We verdanken een massa interessante gegevens aan dit opschrift.
Eerst zien we dat reeds in 1627 Middelkerke een klok kreeg, eer
nog op de parochie een eigen pastoor was : Hertebolle was pastoor
in 't naburige Wilskerke en slechts deservitor te Middelkerke. Dan
krijgen we bier een bevestiging op wat deken van Thienen in zijn
verslag van 1638 uitdrukkelijk getuigt : dat Sint-Willibrord als
patroon vereerd wordt. De klok is, volgens het toen gevestigd gebruik,
ter plaats gegoten : « fusa est in M. » en wel door een van deze
rondreizende vreemde klokgieters. Antoon Goubillot zal, in 1639,
te zamen met een ander rondreizend gieter, Francois Delespine,
twee klokken gieten voor Sint-Pieters te leper. En we vinden hem
nog elders in West-Vlaanderen werkzaam.
Deken Arents is zeer nauwgezet : een deken naar het hart van...
de historieschrijvers. Op zijn verslag geeft hij nog een relaas over
de verheffing van de Kruisrelikwie die hij, op 14 september 1735,
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uit naam van de bisschop te Middelkerke komt voorzitten. En
dezelfde dag, nog eens « ex commissionelmi
vermeldt dat
Dni >> ( 17 ) een nieuwe klok heeft gewijd : cujus campanae, quae
refusa est expensis ipsius parrochiae, inscriptio sonat ut sequitur : >>
en daar is de zin afgebroken en wordt het beloofde opschrift niet
gegeven !
Wat is er gebeurd ? Nalatigheid of vergetelheid ? Een jongere
tekst uit een visitatie van 4 oogst 1735 zal het raadsel helpen
oplossen. Arents heeft wel de nieuwe klok gewijd op 14 september 1735, maar ze was waarschijnlijk defekt en eer deken Arents
in zijn schoonschrift het relaas van de klokwijding voltooide, moet
hij reeds geweten hebben dat alles te hergaan was. Hij werd door
de bisschop opnieuw afgevaardigd voor de wijding op 28 nov. 1741.
En de visitatie van 1746 geeft ons dan het opschrift van de hergoten klok :
<< A.D. 1741, fusa sum in bonorem S. Willibrordi, a decano
Christianitatis Arents, pastore I. van Loo. Fusa sum munificentia
parochianorum. Me fuderunt in parochia de Middelkerke Ignatius
et Albertus Ferdinandus de Cock >>.
De klok is dus weerom ter plaats gegoten. En hier verschijnen
ten tonele twee leden van 't vermaarde klokkengietersgeslacht uit
onze streek, de De Cock's, de vader Ignaas, en zijn zoon AlbertFerdinand ; waarvan Slosse (Rond Kortrijk, bl. 466) weet te vertellen dat deze Albert-Ferdinand te Brugge vergeven werd uit nijd
wegens het gieten van de klokken voor den beiaard >>.
Waarschijnlijk heeft die klok van 1741 de Revolutie overleefd
— er was maar een klok en daarmee werd ze niet opgeHist, maar
haar eeuwfeest heeft ze niet mogen vieren. In april 1839 leverde
de Brugse gieter Dumery een driegeluid (Kerkrekeningen) waarvan
de opschriften mij niet bekend zijn en dat in 1917 door de Duitsers
werd weggehaald. Pastoor Butaye liet in 1921 een nieuw driegeluid
gieten door Michaux te Leuven. De twee grootste klokken ( 18 ) werden, in 1944, door de Duitsers opgeeist en, onder pastoor Souvagie,
door nieuwe vervangen. Ze werden op 12 november 1950 gewijd
door deken Desmet. Voor de plechtige wijding werd een gedachtenis
gedrukt, met de vertaling van de opschriften en een klokkenversje
van Guido Gezelle.
M. ENGLISH
(17) Zijn commissie is geakteerd in AAE op 19 sept. 1735.
(18) Grote klok : « Nomen mihi Willibrordus. Curante parochiam
R.D. Flor. Germ. Butaye, membris consilii fabricae Livino Devynck - Slembrouck, praes. ; Aloisio Vandenschaeghe, seer. ; Gustavo
Huyghebaert, thes. ; Hectore Laga Van Hecke en Ludovico Logier
Passchyn. - Me fudit Lovanii And. Michaux, A.D. 1921. - Patrinus
fuit Dewyse Lutse ; Matrina Victoria Lingier, uxor A. Vanwalleghem. Benedictionem accepi a. R.D. Ach. Camerlynck, dec.
Ostendano. - Succedo campanae a Teutonibus A.D. 1917 furto
ablatae ».
Middelbare klok : « Nomen mihi Isidorus. Curante... (als boven).
Patrinus fuit Augustinus Logier Vanden Broucke ; Matrina, Eugenia
Ide, uxor A. Dewulf. Benedictionem... (als boven).
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EEN OUD BOERENGESLACHT :
VAN ROLLEGHEM TE ARDOOIE
Ook een gewone boerenfamilie Levert stof tot een interessante
genealogie. Alhoewel het meestal geen roemrijke leden telt, noch
buitengewoon toonaangevend is in het dorpsmilieu, toch verrast een
boerengeslacht ons steeds opnieuw door de vaste lijn der beste
tradities, die er de eeuwen door gevolgd worden en het respect dat
er voor het voorvaderlijk boerenbedrijf van generatie op generatie
onderhouden wordt.
Bij de familie van Rolleghem uit Ardooie ( 1 ), vinden we inderdaad een schoon voorbeeld van een oud, echt en hecht boerengeslacht.
De oudste van Rolleghem, die we in ons gewest vonden, is
Adriaen van Rolleghem. Reeds in 1553-54 pachtte hij 1 bunder
28 roeden land « oost van Claeys Volckaerts » en 2 vierelsaat meers
van de dis van Ardooie « zuut vander tombrugghe >>.
Daar is het, « zuut vander tombrugghe », dat we verder in de
jaren 1600, en onafgebroken tot op heden toe, de stamzate en
de voorvaderlijke hofsteden van de familie van Rolleghem zullen
vinden.
Adriaen staat nog vermeld in de disrekeningen van 1553-54 en
54-55 over de ontvangst « van cruudtschoven ». Lang na zijn dood,
rond 1630, werd er nog door Loonis de Muelenaere ( 2 ) en Jan
de Busschere 30 sch. betaald aan de Kapelanij van Onze Lieve
Vrouw « over Adriaen van Rolleghem >>.
De van Rolleghems zijn niet talrijk in het Roeselaarse ( 3 ). Op
21 februari 1584 werd voor de Roeselaarse stadsschepenen de
voogdijakte gepasseerd over de kinderen van een zekere Loonis
van Rolleghem en Maiken fa Clais van Esschenbrouck. De voogden
waren Michiel vanden Bussche fs Pauwels en Francois Deechbroot
fs Joos ( 4 ) en de kinderen heetten : Loontjen, Claiken en Mech.lintje. Door het overlijden van hun moeder bezaten ze onroerende
goederen te Hooglede en Ichtegem. Ten sterfhuize schoot er nog
zuiver 144 p. par. over. Wegens de troebele tijden werd deze staat
opgemaakt te Brugge (5).

(1) Du Chastel de la Howarderie, Notes pour servir A, l'histoire
de Rolleghem, K. ainsi que de la famille qui en porte le nom...
(Tournai, 1905), geeft op blz. 83vv ook enkele gegevens over onze
van Rolleghem's. Deze onvolledige gegevens werden waarschijnlijk
verstrekt door Pastoor Slosse van Rumbeke, die ze zal gekregen
hebben van P. Allossery, destijds onderpastoor te Ardooie 1903-1910.
(2) Een achterkleinzoon (?) van Adriaan van Rolleghem.
(3) De naam komt sporadisch voor te Ruddervoorde, Kachtem,
Rumbeke (cf. G. Marichal, De poorters van Roeselare 1580-1796,
Roeselare, 1955, p. 56).
(4) De familie Deechbroot was een belangrijke Roeselaarse familie
cf. D. De Laey, Geschiedkundige Aantekeningen over Hooghlede
(Roeselare, 1902) p. 71-73.
(5) Stadsarch. Roeselare, nr. 890, fo. 227.
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Daar de eerste van Rolleghem, die we te Ardooie in 't begin van
1600 ontmoeten, ook een Loonis was, dan reeds gehuwd met
Margaretha Coucke, achten we het goed mogelijk dat de stamlijn
zou kunnen zijn : 1. Adriaen, 2. Loonis X van Esschenbrouck,
3. Loonis X Coucke, tenzij de eerste Loonis zou hertrouwd zijn
met M. Coucke.
Met deze laatste LOOMS (t 1619) van Rolleghem (I), gehuwd
met Margaretha Coucke, staan we op vaste grond. Uit de rekening
over zijn weeskinderen weten we dat hij op een hoeve woonde
nabij de Tombrugge te Ardooie, ergens waar dus vroeger Adriaan
disland pachtte. Hij zelf woonde, zoals trouwens bijna al zijn
nazaten onder de heerlijkheid van Ayshove in Ardooie, die begon
a an de Tombrugge en zich vooral op het zuidwesten der gemeente
Ardooie bestrekte. Loonis moet een gezaghebbend persoon geweest
zijn : hij was schepen van Ayshove (1614), deelsman der heerlijkheid (1612) en onder de peters van zijn kinderen vinden we
baljuw Werbrouck en pastoor van Schellebrouck. Loonis en zijn
vrouw zijn beiden overleden v66r 17 juli 1619, toen er een venditie
te hunnen sterfhuize werd gehouden, die 624 p. par. opbracht. Na
aftrek van alle schulden was er nog 109 p. par. over.
De oudste dochter Agnes, die dan reeds gehuwd was met Pieter
de Muelenaere fs Jans, nam de kinderen bij zich. Tot tweemaal
toe diende Pieter de Muelenaere een rekening in voor de schepenen
van Ayshove als oppervoogden, over zijn minderjarige schoonbroers
en -zuster. We zien erin hoe de Muelenaere de wezen opvoedde.
Hij koopt « schoen >> voor Maryn, cousen. >> voor Maiken, groene
coussen » voor Maryn, eenen hoet », lijwaet tot voeren van
Maryns wombays en broucke >>, « Jan een wambays en broucke >>,
schurtecleet >>, witte cousen », enz., maar voor de 4 joncste
weezen die seer lastigh ende moyelick gheweest zijn omme queecken >>
vraagt hij opslag van het onderhoudsgeld. De oudste wees, Francois
van Rolleghem, hoir ende bejaert >>, ondertekent die rekeningen
samen met de voogden : Jacob van Brakele en Fransoys Coucke,
schepen van Ayshove. Het batig slot der tweede rekening bedroeg
nog voor elk, na deling door zes, 30 p. 16 s. 8 d. par. ; wat dus meer
is dan in de eerste wezenrekening. De wezen van Rolleghem-Coucke
leefden vooral van de hun toekomende landpachten uit de vaderlijke hoeve, die aan verscheidenen verhuurd was. Een Bier pachters
was Loonis van Gheluwe, de vader van Arnout van Geluwe, (1604Gent 1675), de bekende contrareformatorische polemieker, bijgenaamd « de Vlaamsche Boer >> (6).
Er waren minstens 8 kinderen, waarvan we er nog 4 in de oudste
parochiale registers vonden ; de andere vallen dus ve.Or 1606, het
(6) Rijksarch. Brugge, Triage de Liasses nr. 136 en 153.
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jaar waarin de gedoopten voor het eerst werden opgeschreven. We
behandelen er vier van afzonderlijk.
a. Francis was in 1639-40 schepen van Ayshove. Hij schijnt
de oudste zoon te zijn geweest. Hij huwde met Petronella van
Caloen. Tussen 1625 en 1629 had hij twee dochters ( 7 ). Van hem
of zijn nazaten vonden we geen overlijdens en konden we dus
het spoor niet verder volgen.
b. Pieter huwde tweemaal. Uit zijn tweede huwelijk met Margriet
de Muelenaere had hij 3 dochters, uit zijn eerste met Margriet
( of Martina) Cloet 3 dochters en een zoon. De enige zoon Pieter
(geb. 1624) die we niet verder konden volgen, moet een rare
snuiter geweest zijn. Op Sint-Sebastiaansdag 1665 hield de pas
gestichte handbooggilde te Ardooie een optocht door de gemeente,
tegen het uitdrukkelijk verbod van de heer van het dorp in. Onder
de verschijnende leden zien we Pieter van Rolleghem die de stoet
begeleidde ghecleet met sot cleeren »
c. Jan (Overt. Beveren 1648) ging naar Beveren wonen en trouwde
er de eerste maal met Margriet van Geluwe fa Jan, die hem
5 kinderen schonk en een tweede maal met Anna Croes, bij wie
hij er 2 had. Een zijner kinderen, Pieter, overleed in 1647 te
Beveren van de pest. Zijn afstamming hebben we niet verder
gevonden.
d. MARYN (II) .

Maryn van Rolleghem (1607-1685) is de verdere stamvader van
alle hierna behandelde van Rolleghems. Hij was gehuwd met Martina
van Caloen fa Maarten (1. 1694) die behoort tot een Ardooise
zijtak van de thans nog te Brugge bestaande edele familie van Caloen.
Maryn van Rolleghem trad ook op in de verboden optocht der
schuttersgilde in 1665, samen met zijn neef Pieter en zijn schoonzoon Joos Dhaeyere. Hij was een aanzienlijk dorpsgenoot ; in
1647-48 was hij kerkmeester en landbouwer op het erfgoed van
zijn vader. In 1631 kocht zijn schoonvader, burgemeester Maarten
van Caloen, veertien vijvers, die verspreid lagen in het toen nog
woeste en verlaten Ardooie-Veld. Hij kocht ze van Maurits van
Haveskercke, die ze geerfd had van jonker Charles van Claerhout,
zodat die vijvers vroegertijds voorzeker behoorden tot het oude
erfgoed der heren van Ardooie. Bij de dood van Maarten van
Caloen geraakten die vijvers aan Maryn van Rolleghem. Hij zelf
en zijn afstammelingen zouden ze meer dan een eeuw, ondanks verkaveling en aanbedeling in vrouwelijke zijtakken (o.a. de Dhaeyere's),
in de familie behouden om ze rond 1780 te verkopen aan de nieuwe
heer van Ardooie, burggraaf de Jonghe.
Maryn had twee zonen en een dochter, die op hun beurt vele
(7) Baron Jean van Caloen, Histoire gênêalogique de la maison
de Calonne et van Caloen, p. 222 (Brussel 1959).
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afstammelingen tellen. Het landboek van 1688 geeft ons een beeld
van het grondbezit der van Rolleghems. Maryn was dan sinds
3 jaar overleden. Alle eigendommen lagen bij de Tombrugge.
Enkele waren nog onverdeeld met zijn weduwe. Als we erbij voegen
wat Joos Dhaeyere, uit hoofde van zijn vrouw, in dit gehucht
bezat, komen we aan circa 40 stukken met een oppervlakte van
ongeveer 15 bunder. Voegen we daarbij de 14 vijvers in het Veld,
samen ca. 13 b. 5 honderd, alsmede een ruime hoeveelheid stukken
buitenpacht, dan vermoeden we aanstonds dat we hier zitten in de
bodemvaste en gefortuneerde boerenstand uit de 17e eeuw, die er
financieel beter voorstond dan men gewoonlijk — ter oorzake van
oorlogen en plunderingen — wil laten geloven !
De drie kinderen volgden vaders stappen met ere :
1. 1 oanna (1642-1680) huwde met Joos Dhaeyere fs Jan, geen
geboren Ardooienaar, die we reeds zagen meestappen in de schuttersstoet. In 1660-70 bracht Dhaeyere het zoals zijn schoonvader tot
kerkmeester en in 1684 was hij schepen. Ze hadden verschillende
kinderen, waaronder we willen vermelden Pieter (t 1746) dismeester
en << devotus », de enige mannelijke derde-ordeling die als zodanig
te Ardooie bekend staat. De familie leeft nog voort ter plaatse.
2. JAN (IIIA) (1644-1698), huwde met Marie van Gheluwe fa
Jacob van Beveren (t 1725) en vervreemdde in 1668 zijn laatschap van Ayshove voor dit van Ieperambacht ( 8 ). Hij was ook
kerkmeester (1688-89) en ten minste in 1684 schepen. Hij was
een kapitaalkrachtig landbouwer. In de oorlogsjaren der 17e eeuw,
toen de parochie diep in de schulden stak, leende hij eerst 24 p. gr.
uit in 1683 en 85 p. gr. in 1684. Van deze laatste som kon de
parochie in 1697 zelfs de intresten niet meer afbetalen. In 1699,
na zijn dood werd in zijn boedelbeschrijving zijn fortuin op zuiver
4877 p. geschat. Hij had 5 kinderen wier levensschets we verder
geven.
3. De jongste zoon was CAEREL (IIIB) (1650-1723) gehuwd met
Anna van Sieleghem. Caerel volgde wonderwel 't voorbeeld van
zijn broer. Hij kocht ook 5 kinders, werd kerkrneester (1683),
deken van Sint-Sebastiaansgilde (1689), schepen (1689-1713) en
burgemeester van Ayshove (1713-1717) en leende ook belangrijke
geldsommen uit aan de parochie om oorlogslasten te delgen : 80 p. gr.
en 16 p. gr. in 1698, 20 p. gr. in 1705.
In de oorlog werden sommige eigendommen beschadigd ; Jan
bezat in 1697 een hofstede van 3 bunder die afgebroken was,
waarde 100 p. en verder nog schade aan 2 andere goederen voor
66 p.'ook voor logement wist men de van Rolleghems wonen. In
1701-02 bijvoorbeeld gaf Jan logement op zijn hof aan 2 << ruyters »
een vrouw en een knecht, en Charles kreeg ook 2 ruiters.
(8) Tablettes des Flandres, V, p. 133.
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Inmiddels waren de vijvers in het Veld aan de drie kinders van
Rolleghem toebedeeld geworden. Voor verkoop van vis werd het
nu een gulden tijd. De Ardooise snoeken en karpers dienden als
presentgeschenk aan al de hoge legerkatten, die in de streek hun
kamp opsloegen en waarvan men kon vrezen dat ze het dorp zouden brandschatten, plunderen of eenvoudig maar « bezoeken » ! (9)
Charles verkocht « eenen carpel aen den grand provoost » (16991700), << revijervisch tot verheerynghe van den Gouverneur van
Meenene >> (1689-90), Charles en Jan werden vergoed « over leverynghe van vijver visch daermede dyversche presenten syn ghedaen,
soo aen den gouverneur van Ypre als tot Meenene als andere commandanten >> (1690-91), « over leverynghe van carpels daermede
present sijn ghedaen » (1691-92). In een specificatie van maart 1691
alleen al, staan er 18 karpers « ende die ghedreghen naer Ipre >>, en
26 karpers voor Menen, alsook de laconieke nota : item doen haelen
van het velt een dosijne carpels aen den magasynmeester tot Cortryck... ende op den wegh ghecomen sijn afghenomen door eene
Spaenssche partye ende opgeheeten tot Pieter van de Veldens >>,
een herbergier (1691) !
I. Eerst komt de afstamming van JAN en MARIA VAN GHELUWE
(MA).
Jan had 5 kinders, waarvan er maar 4 opgroeiden. De kinders
heetten Jan, Anna-Theresia, Caerel en Brigitta. Deze geraakten
in onverschil met de andere tak der familie, nl. hun oom Caerel.
Op een zondag van 1708 kwam het zelfs tot een vechtpartij.
De kinderen van Rolleghem - van Gheluwe behoorden ook tot
de welgestelde boerenstand. Toen Jan in 1698 stierf, schoot er zoals
we boven al aantoonden, een erfenis over, bevattende veel onroerend
goed, geld en een hele pak rentebrieven, samen 4.877 pond par.
De voogd van de kinders was hun oom Caerel, waarmee ze later
in ruzie zouden geraken. De kavelbrief bij de dood hunner moeder
(1727) is bewaard gebleven. Benevens enkele landerijen, werd het
hof van hun moeder te Beveren, verkocht aan Passchier van Coillie,
aangerekend voor de som van 700 pond gr. te verdelen onder hun
vieren.
De oudste zoon Jan (1669-1735) was eveneens een gefortuneerd
man. Op 5 april 1734, het jaar voor zijn dood, schonk hij aan de
armentafel te Ardooie een obligatie van 220 p. gr. ten laste van
burgemeester Jan Roelens, als fondatiekapitaal van twee eeuwige
jaargetijden en andere « pieuse wercken >>. Het ene jaargetijde was
voor hem zelf, het andere voor zijn overleden ouders, « ieder met
een vollen dienst van 3 nocturnen... telckens met het decken van
den disch met broot voor de weirde van ses avot coorne >>. Deze
Jan van Rolleghem trouwde in 1690 te Roeselare met Joanna van
(9) Biekorf, 1959, 125, 192.
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Middelem. Hij bleef daar een tijdje wonen, had er kinders en
kwam, later naar Ardooie terug. Hier was hij in 1721 kerkmeester.
Hij stierf in 1735, tien jaar na zijn vrouw, en werd begraven in
de kerk « in choro summo septentrionali >>. Over zijn kinderen
zijn we niet te best ingelicht ; een stierf nog te Roeselare in 1696,
midden in de grote besmettelijke ziekte ; een zoon Marcus overleed
in 1717 te Ardooie.
Jans zuster Anna-Theresia fa Jans (1679-1740) liet meer van
zich Koren. Dezelfde dag waarop haar broer Jan twee jaargetijden
stichtte, fondeerde ook zij bij de dis een eeuwig jaargetijde « met
den meesten dienst van 3 nocturnen » en dezelfde stipulaties lijk
bij haar broer, waarvoor ze een erfelijke rente van 5 p. gr. schonk.
Eigenlijk was Anna-Theresia getrouwd geweest met Jacques van
Coppenolle, maar in 1725 wade ze van hem scheiden. Als voorwendsel gaf ze op dat van Coppenolle familie was in de derde
graad ! (10)
Brigitta (1685-1740) trouwde met Gillis vanden Berghe, een
begoed landbouwer, won er kinderen bij, en werd eveneens in het
0.-14.-Vrouwkoor begraven ; daar was de begraafplaats van bijna
alle van Rolleghems.
De jongste zoon CAEREL (IV9 (1682-1767) zou de verdere
stamhouder worden in deze tak. Hij huwde met Isabella Goon
machtigh (t 1752) van Meulebeke en had 5 kinderen. Caerel
was in 1724-25 kerkmeester. Te Ardooie bestond toen, en bestaat
er nog, een broederschap van het H. Schapulier, dat vroeger een
beperkt aantal leden telde. De confraters hadden een voorbehouden
plaats in de zittens binnen het koor van de kerk. Bij het vertrek
van confrater Jan de Rynck in 1729 naar Tielt, werd Caerel van
Rolleghem in 1732 verkozen en nam diens plaats in. Onder de
Franse bezetting van 1748-49 had hij kavaleristen te logeren uit
verschillende regimenten (Anjou, Camelle en het « regiment royal
estranger >>). Hij en zijn vrouw werden begraven met de hoogste
dienst en liggen in het 0.-L.-Vrouwkoor.
De betrekkelijk rustige tijdsomstandigheden van de eerste helft
der jaren 1700, waren voor onze boeren voorspoedige jaren geweest.
De omvang van Caerel van Rolleghems bezit levert hiervan het
bewijs. Benevens zijn deel in de vijvers op het Veld, bezat hij nog
veel onroerend goed. Na de dood van Caerel en Isabella Goormachtigh verkavelden de dochter en de 3 zonen in 1778 het
(10) De klacht werd ingeleid voor de officiaal van het Bisdom en
de zaak kwam zelfs te berde in de Raad van Vlaanderen te Gent
omdat van Coppenolle .alle goederen voor zich hield. Sinds e'en jaar
woonden ze dan al gescheiden. Over de uitslag van het proces zijn
we niet ingelicht, maar voorzeker kreeg Anna Theresia gelijk, want
haar jaargetijde spreekt alleen op haar naam en later moet ze
ergens, als alleenstaande vrouw, een beroep hebben uitgeoefend,
want ze staat genoteerd in de lijst der negocianten van het jaar
1729 om een speciale taxatie te betalen. Ze werd begraven met de
hoogste dienst en bijgezet in het 0.-1,-Vrouwkoor.

— 439 —
gemeenschappelijk familiebezit. De Brie zonen woonden dan reeds
elk op een hof van meer dan middelmatige grootte, dat, toen hij
nog leefde, eigendom van hun vader was. Caerel van Rolleghem
had dus het zeldzame boerenideaal bereikt : << elk der zonen op
hun eigen hof geplaceerd >>. Het totale fortuin werd geschat op
1978 p. 18 s. 7 gr., wat voor elk nog bij de 500 p. gr. betekende,
en voor die tijd een schone som was.
Die kinderen waren vooreerst Marie-Joanne (1719-1773), die
zich in de verkaveling tevreden hield met << eene woonste, deel van
een meerder woonhuys ende erfve, wesende den middel >>. Ze bleef
ongehuwd en was een devota », derde-ordelinge van St.-Franciscus.
Bij Naar overlijden werd ze begraven in de kerk in 0.-L.-Vrouwkoor.
De twee oudere zonen, Jan-Francis en Pieter, zijn elk de stamvader van een hele bende kinderen. Aileen de jongste, Jacob Francis
(1727-1790) had maar twee kinderen, die de naam niet zouden
voortzetten. Zijn tweede vrouw Anna-Catharina D'Hooghe was
de enige die te Ardooie in het jaar 1805 met de hoogste dienst
werd begraven. Jacob Francis bezat ook zijn deel in de vijvers in
't Veld. Zijn zoon Jacques stierf jong en de dochter Marie-Joanna
(1783-1855), gehuwd met Jan Levrouw liet enkele afstammelingen
na, landbouwers, verspreid in heel het Roeselaarse.
De nazaten der twee verdere stamvaders in deze tak zijn :
A. De jongste JAN-FRANCIS (VA) (1722-1780) komt eerst aan
de beurt.
Alhoewel hij kinderen had, bereikten zijn naamdragers onze
dagen niet. Hij won 5 kinders, waarvan er 3 opgroeiden. In 1768
was hij getrouwd met Marie Catharine Ronse van Ardooie. Hij
bezat ook een deel der vijvers in 't Veld en was een welgesteld
landbouwer. Twee jaar na de dood van zijn vrouw (t 1792) legden
de Fransen een zware belasting op het Brugse Vrije. Ardooie's
aandeel beliep 1469 pond. De parochie ontleende deze som bij
de rijkste ingezetenen, het grootste deel, ruim de helft, bij burggraaf de Jonghe. Onder de 4 Ardooise families die met de Jonghe
de lening hielpen afdragen voor de andere helft, vinden we ook
de kinderen van Jan van Rolleghem - Ronse voor een som van
116 p. 13 s. 4 gr.
Die kinderen waren : Anna-Theresia (geb. 1765), Maria-Catharina
(geb. 1776) en PIETER-JOZEF (VIA) de enige zoon die de familie
zou voortzetten. Pieter-Jozef (1772-1862) trouwde in 1808 met
de Ardooise Maria-Francisca de Jonghe (t 1858). Van hem is een
memorie over de familie van Rolleghem bewaard, welke we bier in
bijlage weergeven, en die goed aantoont dat Pieter van Rolleghem
een traditiegetrouw man was, gehecht aan familie en stand, want
met gemak weet hij de namen op te geven van zijn oudste in dit
opstel vermelde stamvader, die ruim twee eeuwen leefde voor
hem zelf !
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Van zijn zeven kinderen die de laatste naamdragers waren in
deze tak, vermelden we eerst de zonen : Jan (1815-1866) stierf
ongehuwd ; Pieter (1817-1841) studeerde te Roeselare en te Brugge
(Seminarie), en stierf als theologant in 1841 ; de jongste van alien,
Francois (1825 - Brugge 1900) werd priester, onderpastoor te Diksmuide (1852), pastoor op Sint-Franciscus te Menen (1873), pastoor
op Sint-Gillis te Brugge en deken van Brugge-Noord (1882) (11).
Van de vier dochters bleven Isabella (1825 - Brugge 1894) en
Catharina (1824-1912) ongehuwd. De oudste twee dochters MarieTherese (1809-1849) en Coleta (1816-1890) trouwden beiden, de
ene na de dood van de andere met Francois Hoornaert van
Ardooie. Er waren kinderen, maar de naam werd hier niet verder
voortgedragen ( 12 ), zodat we tot besluit mogen zeggen dat in de
tak van Jan-Francis van Rolleghem - Ronse de naam van Rolleghem
na twee generaties uitgestorven was.
B. De broer van Jan van Rolleghem - Ronse, wiens nazaten naamdragers wel onze tijd bereikten, was PIETER (VB ) (1721 - jaar XI).
Na zijn eerste huwelijk met Anna-Theresia Ronse van Ardooie,
zuster van Catharina Ronse voornoemd, hertrouwde hij met Theresia
van Doorne van Lichtervelde, die maar 33 jaar jonger was dan hij
zelf ! Hie hield uit beide huwelijken een schoon getal kinderen
over : minstens 12. Drie zijner kinderen stierven jong, zodat ze
nog voor het begrafenisverbod van Jozef II in de kerken, alle
drie in het 0.-L-Vrouwkoor werden bijgezet met de hoogste dienst.
Hij bezat ook nog zijn part in de vijvers in 't Veld. Waren er veel
kinderen, slechts een tweetal verdienen onze aandacht. Eerst MarieJoanne (1787-1851) die trouwde met een welgesteld landbouwer,
Arnold Buyse, die zich als conscrit in 't jaar IX en X der Franse
Republiek, met een plaatsvervanger kon uitkopen. Dan Pieter-Jan
(1782 - Kortemark 1872). Deze huwde met Joanna-Rosa Buyse, die
tot de wijdvertakte stam der Buyse's van Oekene behoort.
Voor het eerst zien we nu onder de kinderen van deze Pieter-Jan
de van Rolleghems blijvend van Ardooie wegtrekken en meteen
zelfs het voorvaderlijk boerenbedrijf verlaten, zij het nog in 't begin
voor een aanpalende gemeente en ook in 't begin in een beroep
dat met de landbouw verwant is.
Afstammelingen uit deze tak vertrokken onder meer eerst naar
Kachtem en vandaar naar Izegem, Emelgem, naar Brugge en
Oostende en nog andere plaatsen. In de eerste generatie zoals ook
nu nog, vinden we verschillende landbouwers, die in de streek
van Roeselare wonen en er verwant zijn met andere boerengeslachten.
In het eerste gezin noteren we onder de nieuwe uitgeoefende

(11) E. Rembry, De bekende pastoors van St.-Gillis (Brugge
1890-96) p. 751-752, 657-658.
(12) Afstammelingen zijn o.m. de familie De Bevere - Vanden
Berghe te Beveren, die o.a. de hierachter gepubliceerde « memorie »
bezit.
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beroepen Pieter-Bernard (t Izegem 1874) , die cichoreifabrikant was,
en op zijn beurt stamvader van van Rolleghems buiten Ardooie
zou worden die meer en meer in beroepen verzeilden, die buiten
de landbouw staan. Een andere tak kreeg een meer dan locale klank
in de bekende meubelzaak Bouckaert - van Rolleghem te Roeselare.
Hier vinden we handelaars, een onderwijzer, een stationschef, priesters
en missionarissen : allemaal afstammelingen die, al dragen ze soms
de naam niet meer en al wonen ze maar steeds verder van de oude
stamzate Ardooie, de traditionele familieeigenschappen in ere houden.
II. Om de oorsprong der andere nog overblijvende van Rolleghems te vinden, moeten we terug opklimmen tot CAEREL van
Rolleghem - van Sieleghem (M B), wiens hoirie we onbeschreven
lieten. We zegden al dat Caerel een noon was van Maryn van
Rolleghem - van Caloen en dat hij eveneens een gezaghebbend persoon was : welgesteld landbouwer, schepen en burgemeester van
Ayshove, geldschieter der parochie in oorlogsjaren maar een beetje
strijdlustig van aard.
Op zeker ogenblik, ter oorzake van een onverschil met de grootste
heerlijkheid te Ardooie, vergaderde de schepenbank van Ayshove
niet meer in het wethuis op het dorp, maar wel ten huize van
burgemeester van Rolleghem. Het archief zal meeverhuisd zijn,
want het werd rond 1906-07 door E. H. P. Allossery, onderpastoor,
voor het grootste deel teruggevonden bij afstammelingen van burgemeester van Rolleghem, op een hoeve nabij de Tombrugge ( 13) !
Caerel had 5 kinderen, waarvan een Jong stied ; Anna-Marie
(1694-1757) was devota, derde-ordelinge, en werd met de hoogste
dienst begraven in het 0.-L.-Vrouwkoor ; Pieter (1696-1750) was
wel gehuwd met Anna-Marie Noppe (1697-1769) maar zijn afstamming zette niet voort. Pieter was een aanzienlijk heerschap :
schepen van Ayshove (1729-33), pointer der heerlijkheid (1735-37),
confrater verkozen bij de Schapulierbroeders in 1732 en later dismeester (1738-40). Hij beboerde een grote hoeve, want onder de
extraordinaire taxatie op de negocianten in 1729 staat hij met zijn
8 p. 8 s. 21 de hoogste aangeslagen onder de zeven van Rolleghems
die in de lijst verschijnen. Ook in de vijvers van 't Veld behield
hij zijn aandeel. In de Franse oorlogsjaren halfweg de jaren 1700
gaf hij onderdak aan 1 en 2 cavaliers met 2 paarden, laatst zelfs
voor 122 dagen naeen. Pieter en zijn vrouw werden beiden met een
eerste-klassedienst in de kerk begraven. Zijn broeder Joos (17021758) beboerde als jongman eveneens een hoeve, waar hij in 1748-49
twee paarden met hun cavaliers ook voor 122 dagen logeerde. Joos
was dismeester in 1750-51. Bij de schapulierbroeders kwam er in
de zittens een plaats vrij door het vertrek van Joseph Vervist
naar Rumbeke. Joos van Rolleghem kocht van Vervist zijn plaats
(12) Annales Soc. d'Emulation 1907, 345 (Vondsten van oorkonden).
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in 't koor of voor 9 pond par. De schapulierbroeders aanvaardden
op 3 mei 1730 de nieuwbakken confrater. Toen de pastoor dit
vernam was hij niet ingenomen met de eigenmachtige beslissing
der confraters en eiste van Joos van Rolleghem 2 pond gr. voor
de kerk. Van Rolleghem weigerde en er volgde uit deze kwestie
een proces, waarvan we de afloop niet vonden. Joos, die ongehuwd
bleef, werd begraven « cum officio summo » in 0.-L.-Vrouwkoor,
dicht bij het betwiste koorgestoelte...
De broer, die de verdere stamvader worden zou, heette weer
CAEREL (IV'3) (1698-1741). Hij huwde met Anna-Brigitta Rebry
en had 8 kinderen. Caerel van Rolleghem, om in de familietraditie
te blijven, was schepen van Ayshove in de jaren 1734-40. Hij was
de laatste van Rolleghem die er schepen werd, maar hij deed het
goed : hij was « voorschepen >> (1738) en « ontfanger van de
schepenrechten ». In 1724 trad hij als confrater in de busgilde van
Sint-Barbara. Caerel verlegde de begraafplaats in de kerk ; twee
kinderen jong gestorven, liet hij begraven « in ecclesia ad septentrionalem partem in choro posteriori >>.
En nu de andere kinderen van deze laatste Caerel van Rolleghem.
Een dochter Anna-Brigitta (1740-1781) huwde met Louis De Deyne
van Koolskamp maar liet zich terug in 0.-L.-Vrouwkoor begraven.
Ze was de laatste van Rolleghem die in de kerk begraven werd ;
kort daarna zou Jozef II het verbieden. Van Bernard-Jacques
(geb. 1738) vonden we geen verder spoor. Toen de Boerenkrijg
in 1798 juist gepasseerd was, bevalen de Fransen huiszoekingen te
doen naar verborgen wapens. Bernard werd verplicht, samen met
Andries van Gaever, het gewest te onderzoeken « entre le chemin
d'Izeghem et celui de Roulers >>.
In deze tak zijn het drie broers van Bernard-Jacques, die stamvader werden. Deze drie laatste takken der Ardooise Van Rolleghems
volgen bier afzonderlijk. JAN-FRANCIS (V9 (1725 - jaar XIII)
trouwde in 1781 te Roeselare met Anna-Theresia Verhelst. Hij werd
de eerste stamvader in deze tak. Te Ardooie had hij verschillende
kinderen. We vermelden : JAN-FRANS (VIB) (1781-1860) tweemaal
gehuwd, met Catharina Maertens en Regina Buyse. Zijn ongehuwde
zoon Charles-Louis (1826-1895) landbouwer te Ardooie was, zoals
verschillende van zijn voorouders, lid van de confrerie van het
H. Sacrament.
In het gezin van Jan-Frans van Rolleghem - Buyse was niemand
gehuwd, zodat deze tak te Ardooie in 1901 uitstierf, bij de dood
van de laatste dochter, Barbara. De naam van Rolleghem zou toch
niet in deze branche van Jan-Francis voor goed teloorgaan. Een
andere zoon Gregorius-Josephus (1787) zou zorgen dat de familie
nu nog in een sterk en wijdvertakt landbouwersgeslacht in de streek
van Roeselare voortleeft. Takken van deze stam volgden de loop,
de soms grillige loop, van de laatste honderd jaar. De meerderheid
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bleef gehecht aan het oude landbouwbedrig. Sommige afstammelingen, die op andere gemeenten verdoolden, zijn zelfs naar Ardooie
weergekeerd, en wonen er nu weer, zoals eeuwen voordien hun
voorvaders, op de wijk de << Driehoven » nabij de Tombrugge !
Anderen zijn landbouwer gebleven, maar nu in 't Noorden van
Frankrijk. En nog anderen zijn welgestelde handelaars en staan nog
dagelijks met de landbouw in betrekking als graanhandelaars of
veevoederfabrikant. En ten slotte zijn er takken die van het hof
wegtrokken en met succes een of ander bedrijf begonnen, en nog
verder van de oude bakermat Ardooie verspreid geraakten.
B. De tweede stamvader in deze tak was de jongste zoon van
Caere! van Rolleghem - Rebry, EUGEEN-LOUIS (VE) (1736-1815), die
dus een broer was van Jan-Frans van Rolleghem -Verhelst. In 1767
trouwde hij met Marie-Therese Lust van Ardooie, die hem overleefde. Ook Eugeen behoorde tot de vooraanstaanden van de
gemeente. In de Franse tijd vinden we hem onder de leden van
de eerste gemeenteraad : van het jaar XII tot 1806 was << Eugene
van Rolleghem, cultivateur, membre du conseil municipal >> maar hij
was meteen ook de laatste van Rolleghem die, bij ons weten, een
officiele functie te Ardooie bekleedde. Hij had 4 kinderen, een zoon
Jan (geb. 1779) en 3 dochters. We vonden geen verdere naamdragers.
C. De derde stamvader uit het gezin van Rolleghem - Rebry was
Eugeens' oudere broer, IGNAAS-JOZEF (V D ) (1734-1798). Hij was
getrouwd met Marie-Anne Craeye van Ardooie. Ignaas had de
schuldbrieven overgeerfd, door de prochie aangegaan in de oorlogsjaren einde 1600, bij zijn grootvader Caere! van Rolleghem - van
Sieleghem. Op 16 april 1763 kon hij eindelijk kwijting verlenen !
In 1781 was hij dismeester. In 1783 schonk hij een eeuwigdurende
rente van 3 p. gr. aan de dis op een kapitaal van 75 p. gr. Hij
had 9 kinderen, waarvan we er 3 in hun levensloop volgen : vooreerst Catharina (1783-1850) echtgenote van Felix van Gaever fs
Andries (1. 1851) die molenaar was en later eerste schepen werd
te Ardooie. De grond waarop van Gaevers molen werd gebouwd
kwam van de kant der van Rolleghems en lag bij de Tombrugge.
Jan (1786 - Beveren 1855) trouwde met Francisca Ghesquiere van
Gits. Jan behoorde tot de lichting van 1806. Hij lootte er zich in.
Op 29 nov. 1806 aanvaardde men Joseph Moriocour van Egem
om hem te remplaceren : wat weeral aantoont dat de familie begoed
was. Zijn kinderen, waaronder een zoon Jan (geb. 1815), bleven
wonen te Beveren. Over hun verdere nazaten werden we niets gewaar.
De laatste zoon uit het gezin van Ignaas, nl. BERNARD (VIC)
(1774-1858) is de enige wier afstamming nog te Ardooie woont
onder de naam van Rolleghem. Hij diende als soldaat in 't Frans
leger en lag te Rijsel << en la 16e division militaire >> toen hij op
9 germinal IX << conge definitif >> verkreeg. In 't jaar XI trouwde
hij met de Ardooise boerendochter Angele Platteeuw (1783-1846)

die hem 12 kinderen schonk. Eerst woonde hij een tijdje te Beveren,
maar kwam naar Ardooie terug. Van zijn kinderen vermelden we
er een paar : Barbara (1811-1886) lid der derde Orde van SintFranciscus, Jan-Baptist (1821-1898) een der medestichters en
assistenten der Congregatie der jongelingen te Ardooie, die in 1895
bij de jubelviering, behoorde bij de 3 nog levende stichters van
1842-43, en dan eindelijk Edward (1827-1916) die, door zijn huwelijk met Julie Crombez, de stamvader zou worden van de tegenwoordige van Rolleghems te Ardooie die nog steeds, lijk wachters
op het voorvaderlijk erf, « zuut vander tombrugghe » op de wijk
de Sterre te Ardooie, het voorvaderlijk boerenbedrijf begaan.
Mochten de familietrots en de traditie der vele voorvaders dit
schoon geslacht te Ardooie houden en het verder in het spoor
doen lopen dat nu reeds meer dan vierhonderd jaar getrokken werd !
L. VAN ACKER en

C. DENORME

BIJLAGE

Memorie van Pieter van Rolleghem - De Jonghe over zijn voorouders
(ca. 1840)
Pi van Rolleghem fs Joannes getrouwd met Francisca de jonge alle
beide gebooren tot hardoye, den voornomden Joannes van rolleghem
filius Charles getrouwt met Catharyna ronse allebeyde gebooren tot
hardoye, den voornomden charles van rolleghem filius Jan getrouwt
met Isabelle Goormachtig. Charles gebooren tot hardoye en sijne vrouwe
hierboven genaemt Isabelle Goormachtig geboren tot Meulebeke ofte
ingelmunster en Charles' vader met naeme Jan is geboren ook waerschijnlijk tot hardoye en getrouwt met... dat is omtrent het jaer 1729
dat Charles op de quote boeken staet den selven is noch ouder getrouwt
en zijn vader Jan die getrouwt is geweest is noch veel ouder, het
soude in de jaeren 1600 konnen geweest hebben. voor memorie.
Den vader van den ouden Jan van Rolleghem heeft geweest waerschijnlijk eenen Maryn vR. uyt hoofde dat de vijvers op het velt
gekomen sijn gebruykt bij Jan en Charles fs Jan fs Maryn fils loonis.
Joannes van rolleghem fils charles en Catharina Ronsse filia marinus
laeten achter 3 kinders waervan maer eenen getrouwt is, dat is deze
p.j. van rolleghem. en desen p.j. van rolleghem met francisca de jongse
trouwt omtrent 1808 et 1809.
Nu Charles van rolleghem fs Jan met Isabelle Goormachtig laet
achter 4 kinders, 3 sonen en 1 dochter die jong ofte devota gestorven is.
Dry sonen getrouwt Jan met ronsse, pieter met trese van Doorne tot
sweveseele, Jacobus met Catharyna Dhooge. Nu Jan van rolleghem ofte
den vader van Charles is getrouwt geweest met... laet achter Jan trese
brigitta en Charles alle fils et filia Jan meest alle van hardoye van
geboorte sijn. Nota van Jan van rolleghem fils jan is er tot hardoye
een eeuwig jaergetijde gefondeert. voor memorie.
Ook was anna trese die suster (was) van Jan ook filia Jas is er ook
een eeuwig jaergetijde dat tot hardoye gefondeert is meest alle ten
laste van (den) disch tot hardoye die alle jaeren verschijnen omtrent
den vasten van ider jaer. nota pieter van rolleghem fils Charles heeft
2 maal getrouwt geweest een keer met trese ronsse. dit voor memorie.
Pieter Joseph van Rolleghm laet achter :
7 kinderen : 1 Joannes, 2 Petrus, 3 Franciscus, 4 M.-Trese, 5 Coleta,
6 Isabella en 7 Catharina.
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SAMENVATTENDE TAFEL

Geslacht van Rolleghem. Ar dooie.

JOSEPH AXTERS S. J.
EEN OUDERE VRIEND VAN ALBRECHT RODENBACH
De nieuwe biografie van Albrecht Rodenbach ( 1 ) door
Fr. Baur is zonder twij fel een moedige prestatie. Hiermee
wordt immers de idealiserende sluier neergehaald die sommige pijnlijke ogenblikken in het leven van de dichter, de
j aren van vertwijfeling, de koortsige werkzaamheid en ook
veel menselijk schoons in zijn reele verhouding tot nog toe
pieteitvol voor veler oog verborgen hield. De nieuwe biografie
laat ons ook toe om voortaan de verhouding van verschillende vrienden uit de Roeselaarse en uit de Leuvense kringen
tot Rodenbach vollediger te overzien en zij licht onder meer
de verhouding van mijn heeroom, Joseph Axters, S. J., tot
de vroeg gestorven dichter wat nader toe dan de biografen
van de Vlaamse bard tot nog toe hadden gedaan.
Twee aspecten vallen er nu, hoewel zij nauw bij elkaar
aansluiten, in de verhouding van mijn heeroom tot Rodenbach te onderscheiden, zijn aandeel namelijk in de ontluikende Blauwvoeterie en zijn vriendenverhouding tot de
dichter. Nauwelijks drieentwintig j aar oud en nog niet eens
tot diaken gewijd, werd Joseph Axters in de eerste dagen
van de maand september 1873, als hulpstudiemeester en
meteen ook als leraar in de wiskunde aan het Klein Seminarie
te Roeselare te werk gesteld, zodat zijn priesterwij ding op
30 mei 1874, in zijn reeds ontvangen opdracht niets wijzigde.
Zijn bevordering tot de << eredienst bij het zouavenleger >>
te Roeselare in 1873 en tot de graad van luitenant-kolonel
bij voornoemde studentenmilitie op 1 mei 1876, bewijst intussen wel dat mijn heeroom te midden de jeugdige drukte
stond van het Klein Seminarie. Het diploma dat hem bij
deze leuke promotie werd overhandigd, bestaat overigens nog
steeds.
De vooraf niet te berekenen synchronismen van de geschiedenis hadden voor gevolg dat die jaren vooral te
Roeselare, waar Gezelle's stem toen nog naklonk, met de steun
van een aantal begaafde j ongens voor de ontluikende studentenbeweging beslissend zouden worden. De sinds lang bekende
incidenten bij de << Grote Storinge >> te Roeselare moeten wij
hier niet opnieuw verhalen, maar het heeft voor ons zijn
betekenis dat mijn heeroom in die woelige dagen van een
al te grote verstandhouding met de leerlingen en van hulp(1) Albrecht Rodenbach, Verzamelde werken, t. I, Het leven, de
persoonlijkheid, Tielt - Den Haag, z. j. (1960).
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verlening bij het ongecontroleerd uitsturen van brieven werd
verdacht ( 2 ). Verder ontmoeten wij hem ook, met Julius
de Vos en Firmin Verhelst, met Albrecht Rodenbach en
Amaat Vyncke, onder de eerste leden van de gilde met de
naam De Westvlaamsche gebroeders. Joseph Axters werd zelfs
tot penning- en boekenbewaarder van de gilde aangesteld en
zal bij de « male » of vergadering van 3 september 1877,
naar aanleiding van zijn plan om bij de jezuieten in te treden,
uit voormeld ambt worden ontzet en tot erelid van de gilde
worden gepromoveerd ( 3 ). Wanneer het, bij de « Grote
Storinge >>, tot maatregelen kwam van hogerhand, werd hij
dan ook niet gespaard. Op 17 maart 1876, werd reeds
E. H. Alfons van Hee uit Roeselare verwijderd. In de laatste
dagen van de maand december 1876, was het de beurt aan
mijn heeroom die als leraar van de derde professionele klasse
naar het gymnasium te Moeskroen werd gestuurd.
Uit dit alles kunnen wij nu besluiten dat mijn heeroom in
de Blauwvoeterie van de eerste jaren een voor velen duidelijk
aandeel had, wat dan ook voor twee belangrijke feiten een
bevredigende verklaring verstrekt. Vooreerst heeft F. Rodenbach ( 4 ) gemeend de hulpstudiemeester en leraar in de wiskunde te herkennen in een van de personen van een tafereel
in het door Albrecht Rodenbach geschreven toneelstuk De
Studenten van Warschau, in het tafereel namelijk met de titel
Eene isba in de bosschen van Czestochowa. Deze identificering
blijft voor ons evenwel een gissing. Voorts staat het vast
dat Albrecht Rodenbach de cyclus Het lied der vlaamse zonen,
waartoe het bekende Blauwvoet-lied behoort, gedurende het
zornerverlof van het jaar 1875 uit erkentelijkheid aan mijn
heeroom heeft opgedragen. Dit opdrachtsvers verscheen voor
het eerst, hoewel zonder de naam van mijn oom, in De
Vlaamsche Vlagge ( 5 ) van 1885 en wel met het jaartal 1875.
F. Rodenbach en Fr. Baur ( 6 ) geven dan ook, waarschijnlijk
ten onrechte, het jaartal 1876. F. Rodenbach ( 7 ), die het
gedicht opnieuw heeft gepubliceerd, voegt er echter de aanvankelijk weggelaten titel « Den Eerweerden Heer Axters >>
aan toe. De tekst laten wij hier volgen :
(2) Zie F. Rodenbach, Albrecht Rodenbach en de Blauwvoeterij,
t. I, Amsterdam, 1909, p. 110-111.
(3) Zie F. Rodenbach, Albrecht Rodenbach..., t. I, p. 183-187. Die seer scone Historie ofte gheschiedenisse der vrome yeesten
ende vroede ghesechden der catievige schriftuere die men noemet
De Vlaamsche Vlagge, Tielt, 1926, p. 76 en p. 79.
(4) Albrecht Rodenbach..., t. II, p. 221.
(5) T. XI, 1885, p. 61-62.
(6) Albrecht Rodenbach, Verzamelde werken, t. II, Al de gedichten, p. 293.
(7) Albrecht Rodenbach..., t. II, p. 222.
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U, die ons Raad- en Leidsman waart,
toen dwang met zeemend verraad gepaard
dit lied, uit hijgende borsten, wrong ;
u, die het zoo dikwijls voorenzongt,
bij 't klinken der schuimende minneschaal
bij Klauwaerts vergaringe en Gildemaal ;
u, die wanneer het klaroen opgaat,
de wind ons vane in plooien slaat.
vol vroomheid, tot spijt van die 't benijdt,
aan 't hoofd der tiegende bende zijt ;
op zijn germaansch : met raad ende daad
bestierende wijl gij uw slagen slaat,
den vervelenden Krijgsdans nimmer moe,
u komt dit lied zijne opdracht toe.

Een dergelijke vererende opdracht kon Rodenbach nu
alleen voor een oudere wapenbroeder schrijven dien hij ook,
met een hechte sympathie, als een vriend beschouwde. In dit
verband staat het vooreerst vast dat de jonge dichter, die ook
buiten het Klein Seminarie van Roeselare met mijn oom te
doen had, bij een reis naar Brugge gaarne bij de ouders
van zijn oud studiemeester en leraar om nachtverbljif verzocht en laatstgenoemde bij allerlei problemen raadpleegde.
Toen de jonge dichter, na voltooide humaniora, in verband
met de Guldensporenslag een studiereis naar Kortrijk ging
maken, was mijn heeroom verder zijn reisgezel. Voor ons
heeft het echter vooral zijn betekenis dat Joseph Axters hierbij de eerste ontmoeting bewerkte van Albrecht Rodenbach
met Guido Gezelle, dien de aankomende dichter tot dan enkel
uit zijn verzen kende. Bij de Kortrijkse studiereis kon Gezelle
hen evenwel, tegen hun verwachting in, niet rondleiden, maar
de eerste ontmoeting verliep zo vlot dat Gezelle Rodenbach
alweer wat later op zijn beurt te Leuven is gaan bezoeken (8).
Hierbij zal men wellicht de vraag stellen langs welke weg
mijn heeroom tot voldoende vertrouwdheid met Gezelle is
gekomen om de jonge Rodenbach bij hem behoorlijk te kunnen introduceren. Tot onze spijt hebben wij dit niet kunnen
achterhalen, maar men moet rekening houden met het feit
dat Joseph A,xters, die aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge
E. H. L. L. De Bo (t 1885) als leraar had gehad, zonder
twijfel belangstelling had voor wat er in Westvlaamse litteraire kringen roerde. Zo nam hij in 1873, als theologant,
in zijn seminariejaren bijgevolg en nog voor zijn vertrek
naar Roeselare, een inschrijving op het TV estvlaamsch Idioticon
dat in de eerstvolgende maanden is verschenen en in de heel
laatste weken van zijn leven werden hem door de drukker
de vellen toegestuurd van het Levensbericht van De Bo, dat
(8) Albrecht Rodenbach, Verzamelde werken, t. I, p. 219-22() en
p. 246.
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geleidelijk aan de zieke werd voorgelezen. Dit Levensbericht,
opgesteld door Kan. Edmond Verhamme, alsdan leraar te
Poperinge en voorzitter van de platselijke afdeling van het
Davidsfonds, was bedoeld als een inleiding op een uitgave
van De Bo's verspreide geschriften die in het jaar 1914 te
Kortrijk werd gepubliceerd met de titel : Een groote Vlaming,
Deken De Bo, Zijn leven en zijn werken. De verhouding van
mijn heeroom tot De Bo is dus veel doorzichtiger dan
zijn verhouding tot Gezelle, maar het belang dat hij aan
een ontmoeting hechtte van Rodenbach met de grote Westvlaamse dichter, is hierom niet minder duidelijk en voor
ons niet minder suggestief. Gezelle en Rodenbach vertegenwoordigden vooreerst, niettegenstaande beider belangstelling
voor de levende volkstaal, twee geheel uiteenlopende stromingen in de literatuur. Verder was de lyrische dichter, wiens
Gedichten, gezangen en gebeden in 1879 reeds een tweede
uitgave zouden beleven, tegenover de meer episch georienteerde Rodenbach litterair de meerdere. Voorts waren de
ideeen van de oudere en van de aankomende dichter over
de Vlaamse << kamp » niet van zulke aard dat zij elkaar
hierin gemakkelijk konden vinden. Om hun zo verschillend
ethos stemt dan ook beider belangstelling voor de ontmoeting
ernstig tot nadenken.
Kwam er aan de vriendschappelijke verhouding of althans
aan de drukke relaties met Rodenbach bij het intreden van
mijn heeroom bij de jezuieten op 27 september 1877, voor
goed een einde ? Bepaald niet. In 1879 en 1880 voor aanvullende studie te Leuven gevestigd, bleef mijn heeroom er
Rodenbach met belangstelling volgen. Over de ontwikkeling
welke Rodenbach's inzichten te Leuven doormaakten, is er
al veel te doen geweest. Intussen bezitten wij echter nog
de Mariagedichten van de jonge dichter waaruit blijkt dat
alle twijfelzucht de christelijke kern in hem niet heeft kunnen
aantasten. Meermalen heeft mijn vader mij verteld dat mijn
heeroom Rodenbach te Leuven in de smartvolle maanden van
zijn laatste ziekte vaak een bezoek bracht. Hierbij had hij
aan de zieke dichter de raad gegeven om, met de hoop hiermede van onze hemelse Moeder zijn genezing te bekomen,
een noveen te beginnen tot Onze-Lieve-Vrouw en hiertoe
dagelijks een gedicht ter ere van de Moeder Gods te schrijven
dat mijn heeroom dan in de avonduren kwam halen. Zo
zijn, zes maanden voor het afsterven van Albrecht Rodenbach,
de met 16-22 december gedateerde gedichten ontstaan van
<< Harold aan 0.-L.-Vrouwe die hem genezen kan >> ( 9 ). De
(9) Ed. Fr. Baur, Albrecht Rodenbach, Verzamelde werken, t. II,
Al de gedichten, p. 190-194 en p. 349.
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morele steun bij het ziekbed was zeker de hechtste vriendendienst van de jezuiet aan de stervende dichter.
Met West-Vlaanderen schijnt mijn heeroom, die na zijn
kloostergeloften om beurt te Leuven, te Charleroi, te Drongen
bij Gent, te Namen en vooral te Gent heeft gewoond, bij
zijn toetreden tot de Societeit van Jezus ook niet alle voeling
te hebben verloren. Wanneer het halve eeuwfeest van het
beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen in de jezuietenkerk te Gent plechtig zou worden gevierd, schreef hij immers
vier musici aan om hun de muziek te vragen voor een lied
ter ere van de met de hier even vermelde naam vereerde
Moeder Gods. Twee van hen waren de Brugse toondichters
Karel Mestdagh (t 1924) en Joseph Ryelandt. De anderen
waren Lod. de Vocht en Robert Herberigs. Hoewel zij alle
vier, blijkens de nog bestaande autografen, op het verzoek
ingingen, gaf mijn heeroom de voorkeur aan het lied van
Lod. de Vocht met woorden van wijlen August Cuppens
(t 1924) en dit lied met het aanvangsvers Liefde gaf U
duizend namen heeft, na de jubelviering van het jaar 1910,
ook spoedig in Vlaanderen een aanzienlijke verspreiding
gevonden.
Voorts moeten wij er nog op wijzen dat een en ander van
wat wij hier meedelen uit de brieven van Rodenbach zeer
goed valt of te leiden. Vooreerst schreef Rodenbach gedurende
het Paasverlof 1876, in een door R. F. Lissens niet opgenomen
brief aan Hugo Verriest dat de studenten bij de toen onlangs
gehouden « male » herhaaldelijk op de gezondheid van Verriest, van Gezelle en van M. Axters hadden gedronken (10).
Voor de studenten had ieder van de drie gehuldigden bijgevolg zijn aandeel in de Vlaamse « kamp ». Verder geeft
hij in een wel door R. F. Lissens ( 11 ) opgenomen brief aan
G. H. Flamen zijn grote bewondering te kennen voor de
zeventiende-eeuwse glasramen van de Brusselse Sint-Goedelekerk « die ik bewondere, ondanks Pugin, en M. Axters >>. Si
licet magna componere parvis. Deze tweemaal voorkomende
vermelding van mijn heeroom, een eerste maal in het gezelschap van Gezelle, een tweede maal in het even vererend
gezelschap van de toen reeds overleden en beroemde Engelse
architect en ijveraar voor de Neo-Gothiek A. W. N. Pugin
(t 1852), laat duidelijk blijken hoezeer Rodenbach zijn leraar
hoogschatte.
Tenslotte werd mij in de laatste weken nog een kort briefje
van Rodenbach aan het adres van mijn heeroom ter hand
(10) Zie Fr. Baur, Albrecht Rodenbach, Verzamelde werken, t. I,
p. 188.
(11) Brieven van Albrecht Rodenbach, Antwerpen, 1942, p. 167.
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gesteld dat ons voor een en ander in onze uiteenzetting zekerheid verstrekt. Eigenlijk gaat het om een briefkaart waar,
op de adreszij de, de Franse opschriften door Rodenbach met
de pen werden doorgehaald, zoals ook een eerste adres
luidend : « Mher Dieudonne, drukker, Merchtem (Brabant) ».
Hieronder lezen wij :
« Den eerweerden Heer Axters — bij zijne ouders, —
Eeckhoutstrate, — Brugge >>.
Op de keerzij de lezen wij, zonder datering, het volgende :

+
Mijnheer
De Brugsche Keurmans verwachten ons op hunne avondfeeste, en,
met hetgene onder de gilden tegenwoordig op handen is, iets waar over
ik u eens moete spreken, wij en mogen niet nalaten daar te zijn.
Mogen wij dus, ik en Lodwijk, de gastvrijheid komen vragen te uwent,
voor eenen nacht ? Een bedde is genoeg.
Het speet mij, donderdage, u niet meer thuis te vinden ; ik was
<< expres vroeger wedergekeerd, en begeerde over vele dingen met
u te klappen. Zend mij, a.u.b., uwe thuisrichting, voor den tijd dat gij
te Leuven zult verblijven. Ik heb schromelijk werk met Filippine.
Hand ende groet, Mijnheer. ende bid voor mij.
Albrecht.
Blijkens de twee poststempels op de adreszij de van de briefkaart met de datum « 21 aoilt, 10-M 1876 >> dagtekent dit
ongedateerde schrijven uit de zomervacantie van Rodenbach
na voltooide humaniora en voor zijn vertrek naar Leuven.
Uit dit schrijven kunnen wij nu een en ander afleiden.
Vooreerst bedoelt Rodenbach met zijn reisgezel bij de voorgenomen reis naar Brugge waarschijnlijk Lode Laevens, zijn
klasmakker, vriend en verre neef met wie hij, in dit geval,
nog vaak te doen had. Verder blijkt dat mijn heeroom voor
de regeling van het gildewerk en bij alle hiermee verband
houdende moeilijkheden door Rodenbach dankbaar werd geraadpleegd. De verplaatsing van de studiemeester en leraar
in de wiskunde van het Klein Seminarie te Roeselare naar
het bisschoppelijk college te Moeskroen had bijgevolg hierin
niets gewijzigd. Voorts blijkt uit de toespeling op het nog
niet voltooide toneelstuk met de titel Filippine van Vlaanderen,
dat de jonge dichter zijn leraar uit de laatste jaren gaarne
van zijn litteraire zorgen op de hoogte hield. Tenslotte onderschrijft Rodenbach zijn briefkaart met de naam Albrecht,
terwijl hij tot 1875 nog met de in de huiskring gebruikte
naam Albert optrad. Wanneer het tot een bijgewerkte uitgave
komt van de brieven van Albrecht Rodenbach zal men dan
ook dit korte briefje aan mijn heeroom eveneens moeten
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opnemen. De foto van een missionaris in China die in het
Vlaggeboek ( 12 ) als het portret van mijn heeroom werd meegedeeld, heeft daarentegen met hem niets te stellen.
Joseph Axters, S. J., is op 19 december 1913, in de thans
sinds een paar jaren gelikwideerde jezuietenresidentie in de
Posteernestraat te Gent, waar hij sinds 1891 woonde, overleden (13).
STEFANUS G. AXTERS, O.P.

De Brugse drukker Modest Delplace
In het Brugse weekblad 't Jaer 30, nummer van 12 juni 1870,
kondigde Guido Gezelle aan dat het blad niet langer meer zou
gedrukt worden bij Vandenberghe-Denaux : het zou voortaan verschijnen bij de drukker Modest Delplace « in de Geerolf-straet
(gewezene Pandstraet) >>. Het nummer van 18 juni verscheen dan
ook bij deze drukker onder de nieuwe titel : 't Jaer 70 : Een nieuw

gazetje voor christelijke Vlamingen.
Modest Delplace was een gebuur van de familie Axters (die
alsdan woonde hoek Eekhoutstraat) en dit buurschap kan mogelijk uitleggen waarom juist Delplace in 1875 de drukker van de
Vlaamsche Vlagge geworden is. Heeft Joseph Axters ook Kier een
band gelegd tussen Gezelle Jaer 70 en zijn drukker) en Rodenbachs eerste tijdschrift ? Na lezing van bovenstaande bijdrage van
Prof. St. Axters is men geneigd deze vraag bevestigend te beantwoorden.
A. V.
(12) Die seer scone Historie..., p. 41.
(13) Met de inlichtingen die ons werden verstrekt door het Bisschoppelijk Archief te Brugge en door het Provinciaal Archief van
de Vlaamse jezuieten kunnen wij het (4 curriculum vitae » van
mijn heeroom zoals volgt terug samenstellen : 11 januari 1850,
geboren te Brugge ;' 1 october 1870, ingetreden in het Seminarie te
Brugge ; 23 december 1871, verlening van de tonsuur ; 25 mei 1872,
verlening van de lagere geestelijke orden ; 7 juni 1873, wijding tot
subdiaken ; in de eerste dagen van de maand september 1873,
benoeming tot hulpstudiemeester en tot leraar in de wiskunde aan
het Klein Seminarie te Roeselare ; 20 december 1873, wijding tot
diaken ; 30 mei 1874, priesterwijding ; in de laatste dagen van de
maand december 1876, benoeming tot leraar van de derde professionele klasse aan het bisschoppelijk college te Moeskroen ; 27 september 1877, intrede in het noviciaat van de jezuieten te Drongen
bij Gent ; 1879, tweedejaar filosofie te Leuven ; 1880, derde jaar
filosofie te Leuven ; 1880, benoeming tot leraar in de wiskunde
aan het college te Charleroi ; 1884, tweede jaar theologie te Leuven ;
1885, terugkeer naar het college te Charleroi ; 1888, derde proefjaar te
Drongen ; 1889, benoeming aan het college te Namen ; 22 februari 1890,
laatste kloostergeloften ; 1890, operarius en praeses van de vereniging
van altijddurende aanbidding te Brugge ; 1891, verplaatsing naar
de residentie te Gent, operarius en praeses van de Mariacongregatie
voor meisjes ; 19 december 1913, overleden in de residentie te Gent.
Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 82, Brugge
Abonnementsprijs : 100 F.
Postrekening : 2335.37
Drukkerij G. BARBIAUX, Minderbroedersstraat, 20, Brugge
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DE ZWETENDE ZIEKTE TE BRUGGE
1529

Jacob de Meyere, de vader van onze Vlaamse geschiedschrijving, was in de herfst van 1529 te Brugge getuige van
de kortstondige maar felle epidemie die, over Hamburg,
Keulen, Antwerpen, Brussel, Mechelen en Gent, ook zijn
stad had bereikt. Hij bereidde toen reeds zijn eerste historisch
werk, een soort essay over land en yolk in Vlaanderen (Res
Flandricae), dat in 1531 door Hubrecht De Croock te Brugge
gedrukt werd. Na de beschrijving van de hervorming van
de armenzorg te leper, last Meyerus een excursus in over die
<< zwetende ziekte >> die zijn stad met angst en rouw had vervuld. Hier volgt de vertaling van deze weinig gekende
bladzijde.
<< In de herfst van 1529 brak in de Nederlanden een uiterst
besmettelijke ziekte uit. De enen noemden ze Engelse ziekte,
de anderen zwetende ziekte. Naar de mening van sommigen
was het een soort eendaagse koorts (ephemera). Wie door
de ziekte was aangetast, werd uitwendig geplaagd door een
ijzige koude terwij1 hij inwendig, naar het heette, door zo'n
gloeiende koorts werd opgeteerd dat het met hem in 24 uren
afgelopen was.
Te Brugge bezweken ongeveer 300 personen, te Gent bijna
evenveel, eer men de ziekte onderkende en met de remedie
klaarkwam. Zodra de geneeswijze gevonden was, is er niemand
meer gestorven. Doeltreffend was de volgende behandeling :
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bij het eerste ziekteverschijnsel, moest men de patient beschutten tegen elke, ook de minste, koude, hem beletten in te
slapen en hem onmiddellijk in bed warm indekken om hem
aldus terdege tot zweten te brengen. Door dit zweten werd,
naar men verzekerde, de fatale koortshitte gebroken.
Een ontsteltenis en verschrikking als deze hebben de Brugse
poorters niet meer gekend. Alom in de stad zag men mensen
testamenten ondertekenen, rekeningen opmaken, veten afleggen, onrecht en schulden kwijtschelden, in tranen naar de
kerken en de priesters lopen, processies en ommegangen naar
de heiligdommen inrichten. In de boetprocessie naar het
H. Bloed gingen kleine kinderen in hun bloot hemdje voorop,
met kaarsen in de handjes. Dan volgde de stoet van de ouders.
Niets werd verzuimd om de toorn van God af te wenden
en de verzoening des hemels af te smeken.
Tot zover Meyerus. (1)
Geen ander rechtstreeks getuigenis over de zwetende ziekte te
Brugge is ons bekend. Een kleine aanvulling op dit bericht van
Meyerus brengt de Excellente Cronike (ed. Vorsterman, Antwerpen
1531 ; f. 47 van het bijvoegsel) waar de Antwerpse auteur aantekent dat << vele vanden cooplieden die van Antwerpen ghevloden
waren nae Brugghe, storven daer, met menich ander mensche, ende
die ghemeyn man was so verbaest dat si nyet en wrochten ende
sloten haer winckels toe, ende ghingen hem biechten ende ten
heleghen Sacramente, ende ghinghen hem bereyden so sy leven
ende sterven wilden ».
De besmetting te Brugge bleef beperkt tot een wijk nl. het
koopmanskwartier op de St.-Jacobsparochie (Kuipersstraat, Grauwwerkersstraat en Oude Zak). De mensen van die wijk gingen
bidden voor een scilderie » van noodheiligen of pestpatronen bij
de Vlamingbrug ( 2 ). De plaag heeft maar een paar weken gewoed.
Ontstellend werkte de sociale discriminatie van de ziekte, die haar
slachtoffers — ongeveer 300 — in grote meerderheid koos uit de
gegoede stand.
Di e zwetende ziekte was geen onbekende in de geneeskundige
wereld. In 1486 had zij Engeland geteisterd en was er sedertdien,
bij herhaalde verspreiding, o.m. door John Kaye, een arts van
Cambridge, bestudeerd geworden. Nog weer in 1528 — een jaar
(1) Rerum Flandricarum tomi X, in de uitgave van de Soc.
d'Emulation, Brugge, 1842, p. 89.
(2) A. Duclos, Bruges, histoire et souvenirs 226. - E. Rembry.
De bekende pastors van St.-Gillis 24-25. - H. Stalpaert in Volkskundige Almanak 't Beertje 1959, 41.
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voor de doorbraak naar het vasteland — had de ziekte het zuiden
van Engeland bezocht. Vandaar de benaming << Engelse ziekte >>,
<< Engelse zweetziekte » (morbus anglicus, sudor anglicus, anglica

pestis sudatoria ; fr. maladie angloise).
In de benaming zwetende ziekte (fr. maladie de suerye, suette)
lijkt het zweten opgenomen niet als ziektesymptoom, doch als
therapeutische behandeling : het doen zweten. Kon men de pati ent
tot zweten brengen in de eerste 24 uren, dan was hij gered ; hij
mocht opstaan en was convalescent. Hetgeen Meyerus schrijft over
het ziektebeeld heeft hij blijkbaar van dokters gehoord of misschien
gelezen in de dietse versie van het Hamburgse tractaatje over de
zwetende ziekte, die gedurende de weken van epidemie in septemberoctober 1529 te Antwerpen werd uitgegeven (3).
Tot de overvloedige literatuur over de zwetende ziekte heeft,
voor zover we weten, geen Brugs geneesheer iets bijgedragen. De
toenmalige chirurgijn-pensionaris, Gheraert van Cuuc, die in 1531
wegens wangedrag uit de stad verbannen werd, heeft later, in 1558,
te Antwerpen een Tractaetken van die epidemia gepubliceerd dat
een pestboekje van algemene aard is ( 4 ). De medicus die toenmaals in de Nederlanden naam heeft gemaakt is de Mechelse stadsdokter Joachim Roelants (Rolandus 1496-1558). Deze handelde in
1530 over de zwetende ziekte in een latijns tractaat (De novo morbo
sudoris, quem Anglicum vocant), dat hem onmiddellijk bij de landvoogdes Margareta van Oostenrijk introduceerde en hem later de
waardering van Vesalius, Dodoens en Guicciardini heeft verdiend.
De zwetende ziekte viel in de grote humanistentijd van Brugge.
In de jaren dat Luis Vives er als letterkundige en socioloog werkzaam was, in de tijd dat de student Ignatius van Loyola uit Parijs
op vacantie kwam bij Spaanse vrienden te Brugge en er zijn vermaarde landgenoot ontmoette (5).
Vives werd gedurende de dagen van de epidemie aangesproken
door de proost van St.-Donaas, de rijke en kunstminnende prelaat
Jean Carondelet, om zeven getijden en een sermoen op te stellen
ter ere van het Zweet Christi. Zeer snel is Vives met die opdracht
klaar gekomen. Nog in 1529 kwam zijn werk van de pers bij
Hubrecht De Croock, onder de titel Sacrum diurnum de Sudore
D. N. lesu Christi en opgedragen aan Margareta van Oostenrijk
die, evenals Erasmus en Vives zelf, in haar brieven herhaaldelijk
van de ziekte spreekt. In het toegevoegde sermoen drukt Vives de
wens uit dat jaarlijks een feest ter ere van het aanbiddelijk Zweet
Christi zou gevierd worden, hetzij tot afwending van de plaag, hetzij
(3) A. Van Schevensteen, Un traite anversois sur la suette anglaise, in Gulden Passer 10, 1932, 51-71. Deze zeer belangrijke studie
geeft een reproductie van het tractaatje.
(4) Dr. De Meyer, Analectes Medicaux I 129 (Brugge 1851).
(5) A. Viaene, Ignatius van Loyola te Brugge, in Handelingen
Soc. d'Emulation 93, 1956, 152.

-456--als remedie tegen de ziekte en uit erkentelijkheid voor de redding ( 6). Die ontworpen devotie tot het Zweet Christi houdt samen
met de drang naar sudatorische » relikwieiin, die vooral tot uiting
gekomen was in de bakermat van de ziekte, in Engeland. Van
koning Hendrik VIII weet men dat hij als voorbehoeding tegen
de << sweating sickness » twee relikwie'en voor zijn hofkapel had
aangeworven nl. een Lacryma Christi (traan die 0.-L.-Heer gestort
had over Lazarus, bewaard door een engel en door hem in een
flesje overgereikt aan Maria Magdalena) en een flesje zweet van
de heilige aartsengel Michael, toen deze tegen Satan streed » (7).
Onze Vlaamse steden zijn echter bij hun gezonde devotie van
de generale boetprocessie gebleven. Begin october 1529 liet de
Brugse magistraat afkondigen een devote processie... metten
weerden ende Heleghen Sacramente » daar men vaststelde dat
binnen deser stede begonnen es to regnerene een groote ende zeere
smettelicke ziecte, die men heet de Zweetende ziecte, daerof tvolc
zeere haestelic ende onverzienlic bespronghen wordt, ende daerof
datter alreede eeneghe persoonen binnen deser stede zeere soubijt
ende onvoorzien ghestorven zijn ende diversche andre noch ziec
ligghen >> (8).
Te Brussel nam Margareta van Oostenrijk zelf deel aan een
processie met het H. Sacrament van Mirakel die op 3 october uitging. Antwerpen, waar op 3 dagen 500 sterfgevallen waren geteld,
hield ook zijn grote smeekprocessie en mocht reeds op 12 october
een dankprocessie inrichten, daar de ziekte gestuit was. De Confrerie
van de Zwetende Ziekte, die alsdan in de Scheldestad werd opgericht, is eerst op het einde van de vorige eeuw uitgestorven, de
jaarlijkse dankprocessie werd echter in 1920 hersteld, met rondgang
in de kathedraal na de hoogmis van de laatste zondag van september (9).
Brugge bewaart maar een enkele herinnering aan de zwetende
ziekte van 1529, nl. de in 1900 vernieuwde Pesteschilderie aan
't Pottevijntje (hoek St.-Joris- en Poictevinstraat). Die benaming
Pesteschilderie is maar opgekomen na de grote pest van 1666, dock
op die plaats bestond reeds voor 1529 een afbeelding van noodpatronen teghen sterfte en haesteghe sieckte >>. En 't is daar dat
de beproefde inwoners van de St.-Jacobsparochie in september 1529
troost in nood zijn komen zoeken tegen de zwetende ziekte.
A. VIAENE

(6) Over het Sacrum Diurnum van Vives, zie Handelingen Soc.
d'Emulation 87, 1948, 134-135 (A. Schouteet) ; E. Rembry a.w. 715-716.
(7) Francis Hacket, Hendrik VIII, zijn leven en zijn tijd II 60
(Utrecht z. d.).
(8) E. Gailliard, De procession generaal in VMVAcad. 1912, 1141.
(9) A. Van Schevensteen a.w. 55. - L. de Beer, De Zweetende
ziekte, in Volkskunde 34, 1929, 46-51. - Over Aalst, Ninove en
Geraardsbergen : H. Vangassen, De zwetende ziekte in de Dendervallei, in Het Land van Aalst 10, 1958, 373-377. Vgl. ook A. Henne,
Histoire du rêgne de Charles-Quint IV 257-259.
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DE WESTVLAAMSE WINDMOLENS
Overzicht

1949-1959

Eerst een paar aanvullingen op onze vorige
1959, 420 en vorige).

kronieken (Biekorf

Te Eernegem werd in 1949, nadat in mei een wiek was afgebroken
in een storm, het laatste einde uitgehaald van de stenen molen
(Andre Bogaert — gebouwd in 1857). De molen draaide met een
roede sinds in 1945, ook bij stormweer, de andere gebroken was.
Op 25 september 1951 werd te Zedelgem het kruis uitgetrokken
van de reeds lang buiten gebruik zijnde stenen Dorpmolen (Achiel
Bogaert). Hij werd in 1866 uit steep gebouwd door Joseph Lievens,
ter vervanging van de vroegere houten molen.
Op 2 november 1959 werd de houten molenromp in de Polderstraat te Bredene (Hubert) omvergetrokken. Sinds de jongste wereldoorlog stond de molen zonder kruis. Men heeft hem lang willen
herstellen, met hulp van het gemeentebestuur en een comite, doch
uiteindelijk was het gebint te ver vermolmd en rot en zou de herstelling te kostelijk zijn gevallen.
Op 27 mei 1960 werd de staakmolen van Steenkerke (Huyghe)
gesloopt. Dit staakmolentje, Zandekensmolen, gebouwd in 1757,
was bijzonder mooi van vorm en zeer goed gelegen.

De houten molen van Klemskerke (Gheerssens) werd in 1960
door Ch. Peel prachtig hersteld. Het kruis moet er nog ingestoken
worden. In de molen zit een merkwaardig beschilderd vangwiel.
Het is te verhopen dat de molen in gebruik zal worden genomen.
De staakmolen van Kuurne (baan Brugge-Kortrijk) werd aangekocht door het gemeentebestuur en zal hersteld worden.
In aansluiting met het overzicht gegeven in Biekorf 1950, 255,
kunnen we nu de opsomming geven van de windmolens die tussen
1 januari 1950 en 31 december 1959 in West-Vlaanderen zijn
verdwenen.
Uit de gegevens, verspreid over de molenrubrieken van deze tien
aargangen, blijkt dat dit er 24 zijn. Drie daarvan werden echter
jweer
opgebouwd : de molen te Sint-Denijs, die uitgebrand was in
1950, de Herentmolen te Meulebeke, die afgebroken werd in 1953
en de Cazandmolen te Rumbeke, die uitgebrand was in 1954. Aldus
zijn in feite slechts 21 windmolens verloren gegaan.
Een verandering aan ons patrimonium brachten ook de twee verplaatsingen in het belang van het toerisme : de molen van Houtem
werd in 1951 afgebroken en overgebracht naar Koksijde ; de laatste
molen van Beernem werd in 1957 afgebroken en overgebracht naar
Westouter.
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De verdwenen molens in 1949-1959
1949: 1
Eernegem - Bogaert
1950: 1
Pittem - Goethals
1951 : 4
Bredene - Hollevoet
Ruddervoorde - Termote
Beernem - Van Haecke
Zedelgem - Bogaert
1952: 3
Aarsele - Bearelle
Bellegem - Loncke
Lendelede - Neirynck
1953: 2
Zandvoorde - De Cloedt
Zwevezele - Reynaert

1954: 3
Klemskerke - Borny
St.-Joris-t.-D. - Scherrens
Ruiselede - De Langhe
1955: 2
Lauwe - Den Dauw
Ichtegem - Couvreur
1956: 2
Leffinge - Hollevoet
Slype - De Clerck
1957: 1
Leffinge - Ketelers
1958: 1
Brugge - Dhondt
1959: 2
Rollegern-Kapelle - Beyls
Bredene - Hubert

We kunnen dus de stand van ons molenbezit aldus samenvatten :
135 op 1 jan. 1940, waarvan 86 houten en 49 stenen molens.
92 op 1 jan. 1950, hetzij —32 houten en —11 stenen molens.
71 op 1 jan. 1960, hetzij —13 houten en — 8 stenen molens.
Bij deze 71 windmolens zijn er dus nog 41 houten en 30 stenen
molens. Enkele daarvan zijn in zeer slechte staat : Anzegem, Brugge
(Bonne Chiere), Lissewege, Oostkerke, Vlissegem en Waregem.
Een dertigtal dezer molens zijn nog in bedrijf. Gezien de moeilijkheden in de kleine loonmaalderij is het noodzakelijk geworden deze
molens alien te rangschikken en geldelijke hulp te bieden bij de
uitbatings- en onderhoudskosten.
C. DEVYT
ZANTEKOORN
Als er c vuiligheid in de lucht zit (regen, onweer) :
<< Ze zijn bezig met vergaren. — Ze zijn daar een schip aan 't lain
(laden). — Ze zijn daar met een voer
(de regen zelf).
<< Ze zijn bezig met uit te keren
c Ze zijn de straat aan 't keren (wind tegen de grond).
F. B. Klemskerke
c Penn' en inte, penn' en inte jankt de hond, als ge op zijn teen
terdt. (Inte = inkt).
D. M. Hooglede
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Familienamen
DE RIEMAKERE
De fna. De Riemakere moet niet steeds als een verschillende
gra fie van De Riemmakere beschouwd worden.
De riemmakers << makers van gordelriemen >> vormden een ambacht. Voor Brugge vinden we reeds in 1297 de corrigiarii vermeld
in de akte waarbij de Franse koning Filips de Schone de relikwie
van het H. Bloed onder zijn bescherming neemt. Volgens de
rekening van 1302 waren de riemmakers onder een hoofdman in
een ambacht verenigd met de paternostermakers. Latere Brugse
oorkonden vermelden de riemmakers (1412) ; in franstalige oorkonden : corroiers, corroyeurs (1407), courroyers (1438), faiseurs
de couroyes (1441) ( 1 ) .
De uitrusting van de draperie kende ook gespecialiseerde vaklieden o.m. de maker van (weef) rieten = riemaker, de maker van
kammen = cammaker. Riet (ofr. ros) en kam (ofr. pine) zijn
belangrijke onderdelen van het getouw. Riemakere (ofr. rosier)
komt — zoals cammakere — ook voor als beroepsnaam die toenaam geworden is, en moet niet verward worden met riemmakere =
gordelmaker. Pieter de Riemakere, die in 1418-1424 te Kortrijk
leefde ( 2), is mogelijk een maker van rieten (mv. rien te Kortrijk ;
zie Biekorf 1959, 297). Een Boudewijn (zonder toenaam) << rietmaker van synen ambachte » komt nog voor te Antwerpen in
1570 (3) en bevestigt het eeuwenlange bestaan van de beroepsnaam
die we reeds in 1284 te Brugge als riedemakre ontmoeten (4).
De Bo heeft rietmaker, riedmaker, riemaker met bet. << iemand
die weefrieten vervaardigt ». Het w. riemaker moet in die technische
betekenis langer hebben standgehouden dan in de bet. van maker
van gordelriemen.
Carnoy (Noms de famille n o 178) geeft van De Riemaecker een
eenzijdige verklaring. Met riemmaker = gordelmaker houdt hij
geen rekening. De Riemaecker is, volgens hem, in elk geval een
<< riet-maker >>, een beroepsnaam uit de draperie. Wat de geleerde
auteur echter over riet als vakterm in het weefambacht weet mede
te delen, is onjuist. Riet wordt er verward met << caerde >>, en
riemaker gelijkgesteld met scheerder en kammer.
A. V.

(1) Gilliodts, Inventaire de Bruges I 54 85 90 398 ; II 119 384 ;
IV 2 17 133 162 ; V 136 238.
(2) F. Debrabandere, Kortrijkse persoonsnamen omstreeks 1400,
Leuven, 1958, nr. 686.
(3) A. Verheyden, Geschiedenis der Doopsgezinden in de Zuidelijke Nederlanden, Brussel, 1959, p. 126.
(4) G. De Poerck, La draperie mêdiêvale III 118.
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DOOPNAMEN TE BRUGGE IN 1959
Voor het jaar 1959 hebben we de doop- of voornamen
opgetekend van alle kinder en te Brugge geboren, hierbij
begrepen de borelingen van niet te Brugge gevestigde ouders.
Er zijn in totaal 1984 namen verdeeld over 1016 jongens- en
968 meisjesnamen.
De tienjarensprong Brugge 1949-1959 levert uitstekend vergelijkingsmateriaal over een naamgeving die aan allerlei
invloeden blootgesteld, een merkwaardige evolutie en revolutie
doormaakt. Hoe tijdrovend ook, alleen de doopnaamstatistiek
biedt het nuchtere overzicht over een werkelijkheid, die alle
fantasie en veronderstelling uitsluit. Aileen de statistiek volgt
het volkskundig en sociologisch verschijnsel op de voet.
De statistieken van Roeselare 1959 zijn nog niet verschenen,
het was hierdoor niet mogelijk zoals voorgaande jaar, een
ergelijkingstabel op te rnaken van de voorkeurwet en van
de enkelvoudige naamvorm in beide Westvlaamse steden. Het
huidig onderzoek bleef tot Brugge beperkt.
In vorige bijdragen (Biekorf 1958, blz. 62 en 1959, blz. 309)
kreeg de enkelvoudige naamvorm een bijzondere en nieuwe
belangstelling en bewerking, en het is vanaf de eerste bijdrage
van die nieuwe cyclus dat een voorkeurwet werd geformuleerd,
die ook voor het thans lopende onderzoek blijft standhouden.
De hierbijgevoegde tabel levert het volgende resultaat
1. Jongensnamen te Brugge :
Op 30 namen uit de tabellen '49-'59 zijn er 22 verschillende
namen te schiften.
le reeks (stabiele namen) : Patrick, Johan, Marc, Luc,
Paul, Daniel (in de vorm Dany).
2e reeks (vervallende namen) : Jean, Eric, Robert, Freddy,
Eddy, Jacques, Roger, Willy.
3e reeks (riizende namen) : Philip (pe) , Dirk, Jan, Geert,
Peter, Rik, Franky.
2. Meisjesnamen te Brugge :
Op 30 namen uit de tabellen '49-'59 zijn er 23 verschillende
namen te schiften.
le reeks (stabiele namen) : Anne, Katrien ( voor de vorm
Catherine), Marie, Christine, Ingrid.
2e reeks (vervallende namen) : Rita, Christiane, Monique,
Nicole, Annie (vervangen door Ann), Maria, Jeannine,
Godelieve, Liliane, Francine.
3e reeks (riizende namen) : Martine, Carine, Marleen.
Linda, Dorine, Caroline, Veronique, Marianne.
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TABEL VAN DE ENKELVOUDIGE NAMEN
MEISJESNAMEN

JONGENSNAMEN

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

Jean
Luc
Marc
Eric
Robert
Johan
Paul
Freddy
Eddy
Jacques
Patrick
Roger
Willy
Jan
Daniel

1949

1959

1949
56
45
39
38
36
32
30
26
25
25
25
25
22
20
19

Patrick
Johan
Philip(pe)
Dirk
Marc
Jan
Luc
Dany
Geert
Filip
Peter
Paul
Jean
Rik
Franky

61
51
51
50
50
46
41
37
32
25
25
24
22
19
17

Marie
Rita
Christiane
Anne
Monique
Nicole
Ingrid
Annie
Christine
Maria
Jeannine
Catherine
Godelieve
Liliane
Francine

1959
56
46
31
30
27
27
25
23
22
22
18
17
15
15
14

Martine
Anne
Carine
Katrien
Marie
Ann
Marleen
Christine
Linda
Dorine
Ingrid
Caroline
Veronique
Marianne
Rita

72
48
39
33
29
27
26
25
24
23
20
19
18
17
16

DE VOORKEURNAMEN IN 1959
A. Jongensnamen :
(156 en 15 %) komt onder de volgende vormen
voor : Hans 15, Ivan 6, Janick 1, Jan 46, Jean 22,
Johan 51, Johannes 2, John 4, Johny 1, Yvan 8.
Philip (pe) 76, met de vorm Filip 25 en Philip(pe) 51.
Patrick 61.
Dirk 60, met de vormen : Dirk 50, Didier 5, Thierry 5.
Marc 50.
Franky 42, met de vormen : Francis 6, Francois 3,
Frank 14, Franky 17, Frans 2.
Luc 41.
Dany 40, met de vormen : Daniel 3 en Dany 37.
Peter 34, met de vormen : Peter 25, Pierre 3, Piet 6.
Geert 33, met de vormen Geert 32 en Gerard 1.

I. JOHAN

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B. Meisjesnamen :
1.

(113 en circa 11 '%) komt onder de volgende
vormen voor : An 1, Ann 27, Anna 6, Anne 48,
Anneke 7, Annelie 1, Annemie 3, Annick 9, Annie 8,
Anny 3.

ANNE
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Marianne 17, Marie 29, Marijke 12, Marj an 1, Mia 8,
Mieke 3, Myriam 3, Ria 10.
3. Martine 72.
4. Katrien 53, met de vormen . Catharina 4, Catherine 5,
Katelijne 3, Kathleen 6, Katja 2, Katrien 33.
5. Carine 42 met de vormen : Carine 39, Karin 2, Karine 1.
6. Marleen 26.
7. Christine 26, met de vormen Christina 1 en Christine 25.
8. Linda 24.
9. Dorine 23.
10. Ingrid 20.
H. STALPAERT
ALGEMEEN OVERZICHT
A. JONGENS.
Alain 9, Alberic 1, Albert 3, Alexandre 1, Andre 5, Antony 1, Antoon 1,
Arno 1, Arnold 1, Axel 1.
Bart 8, Benjamin 1, Benoit 1, Bernard 5, Bert 1, Bertrand 1, Briand 1,
Bruno 6.
Carlo 1, Charles 1, Chris 1, Christiaan 13, Curt 1.
Daniel 3, Dany 37, Delphin 1, Didier 5, Dirk 50, Dominiek 10, Donald 3,
Dries 1.
Eddy 16, Edwin 1, Emmanuel 1, Erik 11, Erwin 6, Ewald 1.
Fernand 2, Filip 25, Firmin 1, Francis 6, Francois 3, Frank 14,
Franky 17, Frans 2, Freddy 4, Frederik 2.
Geert 32, Georges 1, Gerard 1, Gerrit 2, Ghislain 1, Gilles 1, Gino 7,
Guido 7, Gunnar 1, Guy 8.
Hans 15, Harold 1, Harry 1, Hedwig 1, Hendrik 7, Henri 2, Henk 3,
Herbert 1, Herman 1, Hubert 4, Hugo 3, Hugues 1.
ides 1, Ignace 4, Ivan 6.
Janick 1.
Jaak 1, Jacques 5, Jan 46, Jean 22, Jerry 2, Joel 1, Johan 51,
Johannes 2, John 4, Johny 1, Joost 4, JOrg 1, Joris 4, Jose 1,
Jozef 3.
Karel 2, Karl 2, Koen 1, Koenraad 5, Kris 4, Kurt 3, Konrad 1.
Leo 2, Lieven 3, Lodewijk 1, Louis 1, Luc 41, Ludo 1, Ludovic 1,
Ludwig 1.
Marc 50, Marcel 2, Marnix 12, Marin 1, Marino 1, Mario 1, Martin 16.
Michel 8, Miguel 1.
Nico 2, Norbert 1.
Olaf 1, Omer 1.
Pascal 6, Patrick 61, Paul 24, Peter 25, Philip(pe) 51, Pierre 3,
Piet 6, Pol 2.
Raf 1. Reginald 4, Regis 1, Regy 3, Renaat 1, Rene 1, Rik 19,
Robert 3, Robin 1, Roger 1, Roland 3, Rony 14, Rudy 15.
Serge 1, Sigfried 1, Stanislas 1, Stefaan 4.
Thierry 5, Tony 2.
Victor 1, Vincent 2.
Werner 1, Wilbert 1, Wilfried 3, Willem 2, William 3, Willy 2, Wim 5,
Wouter 1.
Xavier 1.
Yvan 8, Yves 13.
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B. MEISJES.
Adelheid 1, Aline 2, An 1, Angeline 1, Ann 27, Anna 6, Anne 48.
Anneke 7, Annelie 1, Annemie 3, Annick 9, Annie 8, Anny 3,
Antigone 1, Arlette L Aurora 1.
Beatrijs 4, Benedicte 1, Bernadette 7, Bertrada 1, Betty 2, Brigitte 12.
Carine 39, Carla 3, Canine 1, Caroline 19, Catharina 4, Catherine 5,
Cecile 4, Chantal 14, Charlotte 1, Christel 5, Christa 10, Christiane 3,
Christina 1, Christine 25, Claudine 7, Colette 3, Cora 1, Corine 2.
Daisy 4, Daniella 1, Denise 3, Diane 4, Dina 1, Dolores 3, Dominique 13,
Dorine 23, Doris 4, Dorothe 1, Dorothea 2.
Edith 1, Elfrieda 1, Elisabeth 3, Elly 1, Els 5, Elsie 2, Elsje 1,
Emanuella 1, Erica 3, Esmaralda 1, Evelyne 1.
Fabienne 6, Fanny 1, Florence 1, Francine 7, Franciska 1, Frieda 3.
Geertrui 1, Genevieve 1, Georgine 1, Gerda 13, Gerta 1, Gina 1,
Ginette 1, Gisele 1, Godelieve 14, Graziella 1, Greta 9, Grietje 1.
Hedwige 1, Helene 1, Henny 1, Henrianne 1, Herwine 1, Hilde 15.
Hildegarde 2, Hyacintha 1.
Ilse 1, Ines 3, Inge 2. Ingeborg 1, Ingrid 20, Irris 1, Isabelle 6.
Jasmine 2, Jeanine 2, Jeanne 1, Joan 1, Jocelyne 1, Johanna 2, Joke 2,
Josee 1.
Karin 2, Karine 1, Katelijne 3, Kathleen 6, Katja 2, Katrien 33,
Krista 1, Kristien 1, Kristin 2.
Leentje 2, Lena 2, Lia 1, Liesbeth 1, Lieve 2, Liliane 5, Linda 24.
Lucia 1, Lutgarde 1, Lutgart 3.
Magda 5, Manuella 2, Marceline 1, Margareta 1, Margreet 1, Maria 8,
Marianne 17, Marie 29, Marijke 12, Marika 1, Marilyn 1, Marina 11,
Marinka 4, Marion 1, Marjan 1, Marleen 26, Martine 72, Mia 8,
Michele 9, Micheline 3, Mieke 3, Mireille 2, Monika 3, Monique 4,
Muriel 2, Murielle 2, Myriam 3.
Nadia 1, Nadine 14. Nancy 3, Nele 3, Nelly 1, Nicole 10.
Pascale 4, Patricia 13, Petra 1, Pia 1.
Regine 4, Reine 1, Renee 3, Ria 10, Rika 1, Rina 1. Rita 16, Rolande 1,
Rosa 1, Rosane 1, Rose 1.
Sabine 6, Sandra 1, San tina 1, Simone 1. Sonja 2, Stephane 1, Sunny I.
Therese 1, Trees 1.
Veerle 4, Vera 3. Veronica 1. Veronique 18, Viviane 5.

N OG OVER DE << TELLING UIT 1488 >>
Met belangstelling heb ik kennis genomen van het gedichtje dat
in Biekorf (hiervoor blz. 405) werd afgedrukt en afkomstig is uit
een register over het marktgeld in Vlaanderen van het jaar 1488.
Het is vooral interessant omdat het wellicht de oudste bekende
lezing uitmaakt van een gedichtje dat ons ook uit twee andere handschriften bekend is.
Prof. Dr. C. G. N. De Vooys copieerde het destijds uit een
manuscript in de Kon. Bibliotheek to Dresden (Ms. M 33 a) dat hij
in de eerste helft van de 16e eeuw dateerde, en waar wij een vollediger tekst van het bewuste rijmwerkje kunnen lezen. Deze luidt
als volgt :
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Een goede vrouwe is een edel ymage.
twe vrouwen is een clappagie.
drij wrouwen is een garenmaert.
vier wrouwen is een jaermaert.
vijf wrouwen is een heer.
sesse wrouwen is een sduvels gheweer.
de sevenste soude peynsen,
darter hem die duvet of soude eysen.
(Zie Dr. C. G. N. De Vooys, Verspreide Mnl. geestelijke gedichin : Tijdschrift voor Ned. Taal- en
Letterkunde, 1904, p. 71).

ten, liederen en rijmspreuken,

In een handschrift uit de Kon. Bibliotheek te Brussel (nr. 19547)
dat gedeeltelijk door E. Soens werd uitgegeven onder de titel
Onuitgegeven gedichten van Anna Bijns (Leuv. Bijdr., 1902, 199-368)
vinden wij een nog langere lezing van het ons interesserende gedichtje, dat wij hier in zijn geheel laten volgen :
Een vrou is een image,
Twee vrouwen is een clappage,
Drie vrouwen is een vlasmerct,
Vier vrouwen is een iaermerct,
Vyf vrouwen is een heer,
Ses vrouwen en biedt de duvel gheen weer,
Seven vrouwen haer quaetheyt en can men niet geblussen
Want zy binden den duvel op een cussen.
Men vint zoe vele vrouwen goet
Alsmen rooder gansen doet.
Tot alien tyden vanden iare,
Ist Belt de beste ware.
(Zie E. Soens, aangeh. art., blz. 362).
Een nauwkeurige datering van deze versie van het gedicht is
niet te maken, want zij komt niet in het handschrift zelf voor,
dat omstreeks 1542 werd samengesteld, maar wet op een der schutbladen van het manuscript, die van een Latijns gebedenboek afkomstig zijn. Of het gedichtje reeds was neergepend toen deze
repen perkament voor het beschermen van het handschrift gebruikt
werden, dan wel of het na het inbinden zelf nog werd opgetekend
valt moeilijk uit te maken.
Ons is het uit het bekend worden van drie plaatsen, waar de
ironische beschouwing over de vrouwen bewaard is gebleven, alleen
duidelijk geworden dat zij bij onze voorouders een tamelijk gegeerde
riimspreuk is geweest.
DR. L. RoosE
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SPREUKEN EN ZEGSWI JZEN
UIT DE OMSTREKEN VAN BRUGGE
III. GELD EN GOED

Geldstukken en munten
184. De prijzen werden nog op het einde der vorige eeuw per
stuiver (= 4 1/2 cens) gerekend. Nog heden hoort men dagelijks :
« er is daar een goede stuiver (var. : een dikke stuiver) aan te verdienen >>. De boterprijs werd tot in 1914 per stuiver berekend :
20 stuivers voor 1 kilo boter. Die ketser kon niet goed omzetten
in franks en « wadde, een frank daags, zei hij tegen de molenaar,
neen, 'k moet meer hebben, tien stuivers lijk vroeger ».
185. Ze kan geen geld houden : « als ze
ze al voor vijf stuivers goeste ».

een stuiver bezit, heeft

186. Hij weet geen eentje te vertellen : « hij zit daar gelijk een
gestekte stuiver ».
187. Bejaarde mensen, niet gewoon aan uitgaven van 100 en
1000 frank, zeggen : « 'k ben ik nog van in de cenzetijd ! we kochten
een cens appelsirope, betaalden onder halve cens voor een poelie-eitje
in de legtijd, en een cens voor een kerkestoel >>.
188. Met Sint-Pieters-en-Pol pareerden ze te Brugge een vierkant
zandhovetje en vroegen in een blikken potje « een cens voor St.-Pieter
en St.-Pol ». Ofwel : « een cens voor de poteerde ». Dit laatste
wordt ook lachend gezegd, wanneer vrienden uw werk komen bezien :
« Een cens voor de poteerde ! >>
189. Een stoeltjeszetter is te Oedelem « een oordjesstekker >>, een
roetkaarsje is een « oordjeskeerse ».
190. Iets van weinig betekenis, van « niemendalle » : « Dat is
ook entwadde van een oordje 't voertje >>. Bruggelingen durven
iemand verwijten voor : « zo een ortje 't vortje ! >>.
191.

Van een grote vloeker : « Hij vloekt een oordje 't voer >>.

192.

Een rijmpje :
Wie geen sulfertje kan sparen
kan geen oordjes vergaren.

193.

En een raadseltje :
't Is zo groot als een ordje
en 't stropt gelijk een schortje. (Antw. : aars).

194. 't Is zo plat of (als) een zestje (= geheel plat). Een zestje,
zesken, was een half oordje.
195. Van een gierigaard die « een oordje in tweeen zou bijten >> :
« Is me dat een zestje ! >>.
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« 'k Zou er geen rosten duit voor geven >>. Ook : « 'k Verdien nog
geen rosten duit ». Elders ook : « geen roste kluite >>.
197. Hij vist naar een rijk meisje : « Hij is op duiten uit, op
kluiten uit >>.
198. Hij zit achter de duiten (of kluiten) lijk een duivel achter
een ziele.
199. Een visser in gevaar op zee beloofde aan 0.-L.-Vrouw een
kaars zo groot als de mast. « Maar vader, zei zijn jongen, wie gaat
dat betalen ? — Zwijg jongen, zei de visser, geraken w'er uit, we'n
betalen geen duit >>.
200. Een volksrefreintje op St.-Gillisparochie te Brugge noemt
een andere oude munt, de blanke :
't Silletje heeft een fluitje gekocht,
een fluitje van een blanke...
201. Een telrijmpje terwijl de kinderen schreefjes trekken :
1111 pieter pater valt in 't water
1111 pieter puit komt met zijn schuit
en haalt er pieter pater uit
111 1
1111 'k wille wedden voor een kroan (kroon)
11111 dat er eenentwintig schreefjes stoan (staan).
202. Nog een tergrijmpje :
'k Wille wedden voor duist plaketten
dat ge je neuz' op je gat niet kunt zetten.
In plaats van « plaketten » hoort men ook « bolleketten >>.
203. Een onderkruiper in de kommercie verdient een « judaspenning », d.i. onrechtvaardig verdiend geld. En men weet : « Een
judaspenning kan geen geluk bijbrengen >>.
204. Iemand de penning jeunen d.i. ook eens bij hem gaan kopen,
hem ook eens de vente doen, hem de klandizie gunnen.
205. Hij is ver en bij gekend : « gekend lijk Kwapenning (of
lijk een kwa' penning), lijk slecht geld, lijk een slechte kluite ».
206. Spotrijm op een boffer : « Grote ruiten — kleine kluiten >>.
Een ander is : « Geef den boffer een brood — de klager 'n heeft
geen nood ».
207. In 't Kortrijkse is de Brugse « kluite » (10 centiemen) een
« dikken >>. De « halve kluite » wordt aldaar een kluite of een
sou genoemd , te Blankenberge zegt men « een apenning >> (5 centiemen). Vgl. Biekorf hiervoor blz. 348-349.
208. Bejaarde mensen spreken nog van een « spinette >> d.i. een
grote koperen kluit. Volgens De Bo was spinette de benaming voor
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de Engelse koperen penny en halfpenny, omdat men op die munt
een wiel en een spinrok zag in de afgebeelde attributen van Minerva
en Neptunus (schild en drietand).
209. Goud en goudegeld wordt steeds in eer gehouden. Gouden
Napoleons en gouden Louis zijn zeldzaam. Potters vergaarden ze
in de kous en zegden : « nog een die de dag niet meer gaat zien >>.
210. Een handelaar die zijn waar duur verkoopt is een « goudsmet » (goudsmid).
211. Op iemand die een zwaaiende gang heeft van kijk-naar-mij :
« Er komt gelijk een karre goud achter >>. Als scheldwoord, afgekort :
« Karre goud ! >>.
212. Hij trouwt met « een goudvis », « een goudvinke >> : rijke
bruid. Omgekeerd : hij wil van dat meisje niet « al stand ze in
't goud >>.
213. Een rijke boeredochter kreeg als bruidschat « een schorte
goudstikjes ». Ook de jaarlijkse pacht werd vroeger in « goudstikjes » betaald. Wie dat niet kon, moest een botermand vol
zilveren vijffrankstukken dragen.
214. Het vijffrankstuk was zeer populair en had talrijke benamingen : een wagewiel, een baard, een peerdoge. Men sprak ook van
een « half stik >> (= 2,50 frank) hoewel die waarde als muntstuk
niet bestond. Een zilveren half franksje was een peerdewachtertje
of een hemdeknoopje.
215. Modern gezegde op het stuk van 100 frank met de koppen
van de vier koningen : « Hier zie ! je kunt er hoofdvlakke (hoofdkaas) van maken ! >>.
216. Mijn groot geld is gewisseld en mijn klein geld is uitgegeven
(= mijn portemenee is leeg).
217. Daarvoor kunt ge niet veel krijgen : « Koperen geld is
koperen zielmesse >>.
218. Kopergeld was (en is) klutteringe, kluttermunte, kluttergeld.
Ook : « 'k Heb alleen nog een pote drinkgeld >>.
219. Loopjongens en dienstmeisjes krijgen drinkgeld of een
« fooie ». Veel drinkgeld gekregen voor bewezen dienst : « de
panne was goed gesmout >>.
220. Aanzettend om rapper te werken : « Toe jongens, belooft
junder vingers wat drinkgeld >>.
221. Oudtijds werd door rijke lieden bij feestgelegenheid of bezoek
een beurs kluttermunte te grabbel gegooid. De barones van Male
smeet bij een schoolbezoek « een pote of drie klutteringe te grabbel >>
op de speelplaats. Ook vreemdelingen die door Brugge reden « in
open calleze — in de blansaar », smeten soms geld uit naar arme
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straatkinderen. Men denke aan de spreuk : « Peis je dat ik maar
te grabben heb ? » (= ik heb het niet voor 't rapen).
222. Laat ons « kop of munte slaan >> of smijten : kruis of munt,
kop of letter werpen om uit onverschil te geraken. Zoveel als
« strootje trekken >>.
223. Een verzuchting van iemand die al zijn geld verteerd heeft,
die « kop noch munte meer heeft >> : « 'k Kan op mijn kop
staan ! » (er zal geen geld uit mijn zakken rollen).
224. Van iemand die u nog nooit iets gegund heeft : « 'k Weet
niet wat voor een munte hij slaat >>.
225. Ik bezit het nodige geld niet om te betalen : « Ik kan geen
munte slaan ! geen geld smeen ! » Ook nog : « Ik kan mijn geld
niet oplangen ! ».
226. Een woekeraar is « dul achter 't geld >>, hij zou « uit alles
munte slaan ».
227. Ik zal u met dezelfde munte betalen (om te zeggen dat iets
niet is kwijtgescholden, dat men 't zal onthouden).
228. Moeder, die met platte beurs zit, klaagt : « 'k En kan toch
niet betalen met stokjes, — met teelstikken >>.
229. Vader zegt liever : « 'k Zou moeten betalen met klinkende
munte » (slaan dat 't klinkt).
230. Ruut zei het ook alto op 't gerecht. Waarom hebt ge niet
betaald ? vroeg de rechter. Antwoord : « Meneere de juge, 'k kan
toch niet betalen met klinkende munte, daarvoren steken ze je in
den bak ».
231.

En om nu dat kapittel te besluiten, een stichtelijk rijmpje :
Geld en goed krijgt men weer,
tijd die weg is nimmermeer.

M. c.

ZANTEKOORN UIT ZWEVEZELE

Wielen aan de wagen. — Iedereen kent nog de spreuk : « Hij is
daar 't vijfde wiel aan de wagen >> = hij hindert anderen die het
werk doen, hij kan beter gemist worden.
Te Zwevezele hoorde ik : « 't Is lijk zeven wielen aan een wagen >> ;
gezegd van iets dat niet in orde is : « 't is lijk een mande zonder
gat >>.

Liegen. — Op een leugenaar hoort men te Zwevezele zeggen :
« hij zou twee puppen doen dansen van koleire >>. Ook nog : « hij
kan liegen dat Zwevezele davert >>.
Bij de zegswijzen op liegen (hiervoor blz. 119, 155) voegen we
nog de volgende, uit Zwevezele : « Hij 'n is van den eersten (leugen)
niet geborsten en van den tweeden niet dood ».
G. A.
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BRUGSE ALMANAK VOOR 'T JAAR 0. H. 1683
Het facsimile van het titelblad, dat bier wordt afgebeeld, laat zien
dat dit Brugse almanakje in het traditionele zakformaat van de
schapersalmanakken werd uitgegeven. Het telt 80 ongenummerde bladVervolgh... van de eerste Forestieren
zijden plus 24 dito met het
(Exemplaar op de Brugse Stadsende Graeven van Vlaenderen
bibliotheek ; cliche Desclee de Brouwer).
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Over de eerste uitgave (voor het jaar 1679) van deze almanak tekende
de Brugse memorialist Jacques Inbona het volgende aan (Rare Geschriften, Hs. p. 419) : Int eerste van de maent decembre 1678 soo
wiert tot Brugge uuytgegeven ende was ghedruckt by Joos vander
meulen woonende int breygelstraetken in sint anthonis den eersten
brughschen almenack onder den tytel van Junius de pree
Het jaartal 1675 of 1676 door Warzee opgegeven en door ZechDubiez (Les Almanachs Belges 176) overgenomen steunt alleen op
gissingen. De drukker Joos van der Meulen verkreeg zijn octrooi op
13 september 1677. Het volgende jaar drukte hij zijn eerste almanak.
In 1683 stond het almanakje in zijn vijfde jaar.
A. V.
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MENGELMAREN
TEEVEE

Zondag 4 december maakte de televisie van Vlaams Brussel voor
het eerst kennis met Biekorf. 't Gebeurde lijk bij toeval maar in
goed gezelschap. Op het programma van de Levende Folklore,
's namiddags uitgezonden, stond een bezoek aan het Folklore
Museum van Brugge. De welbespraakte conservatrice van dit Museum, Magda Cafmeyer, hielp de Teevee bij die rondgang met een
grote korf wetenswaardigheden en documenten vooral over loting
en lotelingliederen, over feestgebak en patakons, over Brugse pijpemutsen en doopmantels. De Onderhoofdman van de Folkloristen
Herve Stalpaert mocht zo nu en dan een woordeke meepraten !
't Ging er gezapig en smakelijk, een gezellig kouten en kijken,
met een proevertje nieuwjaarslukken en wafels. De uitzending besloot
met een overzicht van het drukwerk van de folkloristen : 't Beertje,
het boek Van Doop tot Uitvaart en Biekorf. De bekende titelbladzijde van ons blad vloog tienduizenden huiskamers binnen in
geheel 't Vlaamse land en nog een heel stuk boven de grenzen,
want er kwamen brieven van Hollandse buren om nieuws over al
dat Westvlaams. 't Is niet om te bof fen, maar in een Westvlaams
archief moeten zulke hoogtijdagen met gulden letters aangetekend
worden. Voor 't nageslacht. Proficiat W. Van Nespen en G. Dyckhof voor de << realisatie », dat was Teevee op haar best.
Een Biekorver die 't zag.
' T BEERTJE. Volkskundige almanak voor 1961. Uitgegeven door
de Bond van de Westvlaamse Folkloristen. 64 + 8 blz. Prijs : 25 F
(P.C.R. 4512.63, Bond Wvl. Folkl. Brugge).
Beertje is afgezwaaid. En 't is natuurlijk in kennis, maar 't is
met eentje van alhier. 't Kan het niet wegsteken : kijk naar zijn
haar, kijk naar zijn schoen. Enja, als je twee kruisjes achter de rug
hebt moet je << gesoigneerd » zijn. En 't kijkt voortaan naar zijn horloge, kwestie van niemand te laten wachten. En zo staat Beertje 1961
in wintermaand 1960 op de hoek van de markt, fiks en pront.
En tot elke devotie bereid. Dat Brugge daarin bovenzwemt zal
niemand verwonderen, en in zijn lieve stede het H. Bloed, Brugges
grootste schat. Door de poort van de geschiedenis (J. De Smet)
leidt het u binnen in het folkloristisch panorama van het H. Bloed.
Technisch volkomen is het beeld van de actuele volksdevotie dat
door W. Giraldo werd opgenomen. Over de taferelen van bedevaart
en pandfeeste, geschetst door M. Cafmeyer, ligt de bekoorlijke patina
van de goede oude tijd. In fel contrast met die potige voetreis
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naar Brugge, die de eigen etsstijl van G. P. Baert voor ons heeft
vastgelegd. Een schets van de oude jubelfeesten en van de lotgevallen van de in 1958 afgeschafte ommegang (H. Stalpaert)
voltooit de ronde, terwijl de betreurde M. Van Coppenolle nog
eenmaal aan het woord komt in een nagelaten beschrijving van het
bedevaartvaantje dat door G. Michiels voor het H. Bloed werd
ontworpen. Buiten serie en als heksluitertje wordt Jantje de Lanteernman gehuldigd in een pittige lofrede (E. I. Strubbe) die hem bij
zijn afscheid van het yolks- en straatleven werd meegegeven.
Een welkome toemaat is de inhoudstafel van Beertjes 20 jaargangen. Van 20 jaar groeien gaat het nu over naar 't bloeien,
20 maal 20 jaar, zo 't God belieft. Heil Beertje !
B.
VLAAMSE MAGIE OP DE WERELDMARKT

Een kunstenares van het beeld en het woord heeft de Toveriie
in het Brugse Vrije (1950) van Herve Stalpaert in het Frans
overgezet. Omgetoverd, mogen we wel zeggen, waar de frisse trant
en toets aan de zakelijke inhoud van het origineel een nieuwe
bekoring wisten te verlenen. Lag dan zoveel poezie getast in zo'n
duivelschuur van een boekje ? Genoeg lag er zeker in om de hekserij
en de witte en zwarte magie van ons Noorden voor ruimere uitstraling in luister te zetten. Fijn ingekleed, aantrekkelijk verlucht
wordt de Franse versie van weledele JACQUELINE THIBAUT DE
MAISIERES aangeboden door de Brugse Gidsenbond, die met alle
natien van de wereld omgaat en loffelijk weet te zorgen voor uitzending over de grens van deugdelijk Vlaams werk. (Magie et
sorcellerie en Flandre maritime, 80 blz. met 20 buitentekstplaten.
Prijs : 50 F. (Te bestellen door overschrijving op P.C. 4114.23 Gidsenbond Brugge.)
A. V.

DE DICHTER VAN DE BEATRIJ S

De Cistercienzers van Baudelo en de Wilhelmieten van Biervliet
(die in 1430 naar Brugge zouden overkomen en er hun naam in
de Willemijnendreef hebben nagelaten) waren geburen in de Vier
Ambachten omstreeks 1300, toen onze dietse sproke van Beatrijs
werd gedicht. De zegsman van de dichter was broeder Ghijsbrecht,
een « begheven Willemijn >>, en een vernieuwd historisch onderzoek heeft P. PR. JANSSENS C.ss.R. op het spoor gebracht van
gegevens die wijzen in de richting van Baudelo : daar zou de dichter
— een Dirk van Assenede of een anonieme andere — geleefd
hebben. Deze zeer suggestieve studie verscheen in Ons Geestelijk
Erf 1960, p. 186-196. Met belofte van verdere mededelingen over
de Wilhelmieten en hun lotgevallen, ook te Brugge.
A. V.
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Nieuwjaarsgroet
1878
Kar'l, Jan,
Oude man',
Die gaan vagen
Gansche dagen
Vroeg en laat
Grep en straat,
Komen heden
Met veel reden
Al de menschen
Nieuwjaar wenschen,

Welzijn, vreugd,
Heil en deugd,
Geld in hoopen
Om te koopen
Vleesch en brood,
Klein en groat,
Goede tijden
Zonder strijden
Vred' ov'ral
En 't is al.

De S traatvagers
Karel Callewaert, Jan Kimpe
Karel en Jan, de straatvagers van Harelbeke, lieten deze nieuwjaarwens drukken bij de plaatselijke drukker Carlier-Debrauwer, op een
blad wit papier van 24X 10 cm. De versjes, op een kolom gezet, prijken
in een zware romantieke omlijsting. - Uit een Brugse verzameling.
In onzen Blok en voor Biekorf :
EVC. In memoriam Lodewijk en Karel De Wolf. 25. VDB. In memoriam Maurits Van Coppenolle. 25. - EN. In
memoriam Kanunnik Dochy. 50. - BJdB. Traditie boven. 75. LV. Van bij de toren. 25. - PR. Vo' de pot. 25. - RAD. Wat
zeem voor de korf. 75. - ,LVA. Blokgeld toe. 25. - GH. Ex
Brabanticis oris. 75. - JVdB. Een overschotje mee. 25. RB Bonn. De gouwe trouw. 50. - DIV. In jubilo. 25. FW. 25. - FRB. Uut goeden sinne. 25. - REK. Kadergeld. 25. - MED. Van de Leieboord. 25. - OD. Een engeltjeskoeke toe. 25. - BJvC. Met een patakon voor Biekorf. 75. JFW. 25. - RvB. 75. - JCR. Voor de vervolgnummers. 125. RdG. Uit den duine. 25. - BEvdE. Steunpenning. 250. AM. Vertelderke volgt. 50. - BS Werken. Om meer zeem
van t'onzent. 25. - JR. 10. - JHB. 25. - JH Binche. In
beste vooruitzicht... van weerzien. 25. - RVdB. Maerlant ter
ere. 25. - KB. Van een van Bachten de Kupe. 100. - GF.
Uit goeste. 25. - WG. Van een kortgewiekte merel. 50. KVdW. Toemaat. 25. - HS. Van een werkbie uit een korve,
en omdat St.-Antonius ons te rap geweest is. 50. - CD. Van
de kanten van Spermalie. 25. - RS. Een duwtje toe. 25. FR. Driemaal Brugge. 25. - PG. Vlaamse lukken uit Detroit.
250. - BC. Voor beste Vraagwinkel en zijn vraagsteerten. 25.
Wel bedankt voor steun en genegenheid.
Aan onze Lezers en Vrienden altemale
een goe' zalig Nieuwjaar. - 't Berek.
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179 191 194 250
408 423 440
Kachtem 440
315 393 419
Ooigem 156
Keiem 159
Vladslo 139 144 172
Klemskerke 31 143 Oostduinkerke 200
Oostende 129 175 249 Vlissegem 144 171 173
273 316 423 457
253 273 394 397 Waasten 129 159 393
Knokke 124 142 181
Wakken 130
423
423
Waregem 250
Koekelare 143 169 171 Oostkamp 175 316
Oostkerke(Br.) 145 170 Watou 65
289 413
Koksijde 29 193 200 Oostkerke(D.) 192 290 Wenduine 142 172 302
304 316 423
Oostrozebeke 17
256 355
Oudenburg 95 179 191 Werken 107 157 316
Komen 111
259 291 328 419
425
Koolkerke 137 173 181
Poperinge 19 124 159 Wervik 21 113 178 393
Koolskamp 442
393
Westkapelle 140 147
Kortemark 143 171
173 174 273 316
Kortrijk 10 12 25 27 Ramskapelle 144 173
414 423
175 282 316
51 63 88 110 116
129 159 160 178 Raversijde 229 301 409 Westouter 19 457
191 249 259 286 Roeselare 21 29 55 67 Wevelgem 21 111 126
96 151 182 251 258 Wielsbeke 308
299 315 319 323
281 296 309 353 Wilskerke 140 172 175
327 346 348 352
433 446
423
397 415 419 437
Wingene 17 29
Roksem 316
459
Rollegem 111
Woumen 172
Kuurne 52 113 457
Lapscheure 171 173 Ruddervoorde 29 142 Wulpen 200
Zande 426
172
316
Ruiselede 29 114
Zandvoorde 423
Lauwe 314
Leffinge 192 231 423 Rumbeke 15 124 153 Zarren 141 145 157
172 175
457
Leke 142 170
Sijsele 56 58 140 142 Zedelgem 29 142 172
Lendelede 16 188
235 457
172
Lissewege 137 173 302
St.-Andries 90 316 412 Zevekote 141 175
Lo 393
Zillebeke 392
St.-Baafs 145 169
Lombardzij de 423
St.-Baaf s-Vijve 308
Zonnebeke 29
Loppem 235 423
Zoutenaaie 31
Mannekensvere 144 316 St.-Denijs 405 457
St.-Jan-in-Eremo 140
Zuidschote 177
Mariakerke 142
Meetkerke 139 181 St.-Joris-ten-Distel 156 Zuienkerke 140 423
St.-Kruis 30 37 124 Zwevegem. 405
302 316 423
Zwevezele 301 419
316
Menen 21 192 393
St.-Michiels 316 411
437
Meulebeke 17 156 413 St.-Pieters 143 159 191
St.-Pieterskapelle 171
457
Aardenburg 141 197
Middelkerke 28 124 Slijpe 316 423
140 229 301 409 Snaaskerke 140 142 316 Axel 67
Belle 320
Snellegem 144 316
421
Deinze 66 121
Staden 157
Moere 174
Dendermonde 68 355
Moerkerke 56 180 228 Stalhille 144 173
Duinkerke 65 252 271
Stavele 188
316 413
289 323
Steenkerke 30 457
Moorsele 111
Gent 12 78 133 259
Stene 171
Nieuwkapelle 130
356 393
Nieuwmunster 144 169 Stuivekenskerke 124
Tielt 16 82 249 319 Maastricht 27
172 316 423
Maldegem 145 174
Nieuwpoort 64 96 146 428
160 175 179 240 Torhout 29 92 144 Middelburg (VI.) 133
235 350 423
250 266 289 292
174
301 303 305 424 Uitkerke 140 172 316 Oudenaarde 55 124
Varsenare 139 143 169
Noordschote 177
320 355
Oedelem 57 143 169 Veldegem 423
Sluis 134 271
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ONOMASTICA
Toponymica. Baardze 414 Biezenbilk 414 Bosmolens 44 Brieversweg 58 Croix 412 Diksmuide 147 Drie Koningen (St.-Kruis) 37 39
Grevelingen, Greveninge 147 Honkevliet, Honte, Honing 413 Cabaushofstede 414 Kavelstrate 181 Lane, Laneplets 180 Lispanne 181
Maelstede 113 Munkebusschen, Munkeveld 29 Nunnebusschen, Nunnenamen 29 Oostdijk 180 Panne-namen 181 Reke 26 Sandeshoved 146
St.-Hubrechtsbrugge (Brugge) 40 Spletkreke 181 Volandrie 21 Waaskapelle 180 Zegemeer 181. — Bestanddelen : dijk 147 grave, greve 148
hoon, hone 413 mule 147 sand 146. Defecte vormen : Duinkerken,
Iperen, Kruiseik, Lendeelede, Poperingen, Staveele 251.
Persoonsnamen. Gaspar - Melchior - Balthasar 55 Hond 413 Ose 180
Sand 146 Wase, Waso 180 Willem-Frederik 356. — Moderne doopnamen (Brugge en Roeselare) 182 460.
Familienamen. De Muynck 29 Cabau Cabaus 414 Campioene,
Campyon 94 Riemakere 459 Spitael, Spitaels 420.
Groepsnamen. Anti-ballonisten 270 Apostelen 327 Grauwen 192
Heecouters 38 Klauwaerts 324 Corvers 271 Leren Eersgaten 59
Liebaerts 324 Likedelers 273 Oosterlingen 61 Palmenaers 330 Platliggers 244 Reeuwers 178 Spanjieren 289 Veldelingen 133
Vluchters 18 Zwarte Bende 86 160. — Partijnamen : Blauwvoeten 294
Organiseurs 324 Vijgen 394. — Poortersnaam : Diksmuideling 62. —
Schuilnamen : Jan van der Waerhede 256 Knippel uit den zak 420.
Historienamen. (Dagen) 15 18 256.
BIOGRAPHICA
Ampe Ludovicus 82 Arents Donatiaan, deken 431 Austrulf van
Kortrijk 51 Axters Joseph S. J. 446 Barrois, boekhandelaar 125
Bartholomeus Jan, schilder 170 Behaegel Pieter 275 Bieswal Joseph,
memorialist 320 Blommaert Philips 279 Bollies Desire, koperslager 292
Mgr. Boussen 81 279 339 Hendrik Conscience 293 Couckuyt Ingelbert,
rederijker 164 Domien Cracco 96 279 Cryn Cornelis, kapelaan
St.-Donaas 239 Professor Jan David 341 De Bel Norbert, koster te
Damme 149 Deken De Bo 344 De Borchgrave P. J. 131 De Foere L.
79 275 De Jonghe Jan-Antoon. letterkundige 270 Karel de Gheldere
415 470 Delbeke Theophilus, pastoor in Schotland 254 Mgr. Delebecque 339 Delplace Modest, drukker 452 De Moor Niclays, schilder 170 De Pachtere Felix 256 De Pree Junius, mathematicus 469
Derresauw Pieter, kroniekschrijver 32 De Seck Pieter, wollewever 73
De Sitter Jan en Jooris, schilders 170 D'Haene Edward, taalkundige 275
Dhuyvetter Charles, constructeur 114 Dujardin Gustaaf, ambulancier
in Transvaal 121 Jan en Margareta van Eyck 123 Mgr. Faict 312 344
Hertog Filips de Schone 33 Fotrel, ballonist te Oostende 130 Frutsaert Augustin 309 Cornelis Gailliard 67 230 Jan Garemyn 170 429
Pieter Garemyn 170 Guido Gezelle 6 309 313 347 418 452 Ghekiere
Pieter-Jozef, chirurgijn 124 153 Goubillot Antoon, klokgieter 431
Wouter van der Gracht 110 Willem van Gulik 27 Hellynckx Fulgentius, volkspredikant 187 403 Hoquet Pauwels, schilder 170 Jan van
Hulst 327 Jaquemyns, dokter 260 288 Janssen H. Q., geschiedschrijver 149 Lambrecht Jan, rederijker 166 Laridon Constant 82
Leenknecht, klokgieters 308 Louw, Transvaler 88 Koben Maerten van
Diksmuide 32 59 Maertens Pieter, landbouwkundige 236 Maes Jan,
sxhilder 170 Mgr. Malou 309 342 415 Colard Mansion 185 MariaChristina, landvoogdes 389 Jacob Meyerus 454 Mussely-Boudewyn,
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letterk undige 275 Nachtergaele Bernard 280 Nollet Charles, uurwerkmaker 260 417 Pelsers Jan, chirurgijn 97 Plokhooy, Transvaler 88
Pieter Pourbus 170 227 Albrecht Rodenbach 296 353 Roose Paesschyne te Kortrijk 63 Rouwaert Jan, kapelaan en musicus 171
Sacquespee Anthonis, heer van Diksmuide 65 Antonius Sanderus 260
Scheppers Gheleyn. rederijker 165 Simons Jam vic. gen. Brugge 82
Dokter Snellaert 279 Sohier Remi-Cornelius 190 Stanfield Elerker
John, koopman 287 Symoens Jan, kartuizer 262 Thomas van Brugge,
kampioen 93 Van Cappel Emiel 299 Van Coppenolle Maurits 91
Van Coquelaere Ignaas 285 Van Cuuc Gheraert, geneesheer 455
Arnout van Geluwe 434 Van Hollebeke Petrus-Frans, rederijker 134
Van Kempen Carolus, pastoor te Arneke 403 Zeger van Male 351
Van Outryve Merckem, grondeigenaar 235 Van Paemel Leander,
drukker 382 Van Rolleghem te Ardooie 433 Veranneman Bernarde,
abdis 416 Verhaeghe, wapensmid leper 260 Luis Vives 372 455
Vredius Olivier 260 Warnkoenig 27 James Weale 91 Werbrouck
Francois, landbouwkundige 236 Jan-Frans Willems 278.
Familiekunde. Aertrycke Assenede 369 Austrulf 51 Barousse 68
Baudimont 66 Billiaert 260 Bonin Boonen Boudene Breydel Buerse 369
Calonne Caloen 319 435 Campen 369 De Bel 149 De Coninck 55
Ghekiere 124 153 Ghistele 67 111 Gracht 111 Gros 67 Gruuthuse 369
Halewin 111 229 Hille Hoedemakers 369 Hollebeke 68 Horekens 112
Losschaert Moor 369 IVluelenaere 433 Nieulant 316 Noircarme 111
Ockerhout 122 Pagant 369 Premecques 68 Priem 369 Ofhuys 112
Outryve 235 Rommel 319 Rouse 63 Rotsart 319 Sacquespee 65
Schietere 67 Sindulf 51 Stavele 67 Steelandt 67 Tommen 112
Trouillere 68 Utenhove 68 Van Gheluwe 437 Van Houtte 68 Van
Rolleghem 433 Vasquez 369 Vassenare 233 Vlierden 112 Werbrouck 238 Woestwynckel 319.
OUDHEIDKUNDE EN KUNSTGESCHIEDENIS
Opgravingen en vondsten. Damme 102 Harelbeke 90 Koksij de 193
Middelkerke 409 Moerkerke 56 Nieuwpoort 266 Sint-Kruis 30 SintMichiels 411 Steenkerke 30.
Bouwkunst. Burgerlijke en landelijke bouwkunst. Brugge 218 358
326 Koksijde 200 Poperinge 124 Sint-Kruis 30 124. Kerken, kapellen,
geestelijke instellingen. Adinkerke 200 Brugge 218 Harelbeke 90
Koksijde 193 200 Middelkerke 229 303 421 Nieuwpoort 266 Oostduinkerke 199 Raversijde 229 Reningelst 230 Stuivekenskerke 124
Wulpen 200 Zoutenaaie 31. Dijkwerk : Duinkerke 252. Hoevegebouwen 107. Bouwmateriaal 107 159 191.
Schilderkunst 123 240 325 viaggen en vaantjes 170. Grafische kunst
185 230 bedevaartvaantjes 138 304 boek en prent 171 174 Kaarten
en tekeningen 198.
Beeldhouwkunst beelden 23 241 301 325 354 430 grafzerken 63
110 rouwheraldiek 68 paalsteen 411 kerkmeubels 428 kerkorgel 171
meubels 240 332.
Metaal edelsmeedwerk 31 138 175 291 304 354 429 gulden
sporen 27 klokken 175 431 keukengerei 116 191 242 323 332 419
munten 192 291 penningen 369 393 uurwerk 288 wafelijzer 116.
Aardewerk 12 242 412. Was 169.
Glas 241.
Textiel linnen 192 240 243 333 paramenten 431.
Muziek : handschrift 171 instrumenten 171.
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VOLKSKUNDE
Aposteltafel 327 348 bedevaart 290 bedevaartvaantjes en -medailles 141 Beertje (almanak) 92 470 biechtpenning 156 bijenmelkers 128
brood kneden 128 156 brouwerstekens 350 brugse meiskens (peren)
96 190 bruidsgeschenk 323 Cobonus en Pecavia (toneelstuk) 284
eetmalen 172 feestelijkheden (openbare) 34 gebakvormen : krakeling 143 lyfcoucke 144 mok 127 monsterkoekebrood 64 oppelin 160
schotelbrood (scuetelkens) 143 soppecoucken 144 uwelen 145 ventekop 11 vollaard 7 61 155 gebuurschap 160 grenshandel 19 21 286
godshuizen (symboliek) 326 haardgerief (zilveren) 253 hondekeerns
144 hooileveringen 284 huwelijksgebruik 26 191 323 invieren (inbranden) 160 Jaarboek Van Coppenolle 90 Kalendergebruiken :
Kerstmis 8 142 Nieuwjaar 7 53 Grote Vasten 24 Witte Donderdag
24 36 143 327 348 370 paasweek 143 palmezel 327 Sinksen 145
St.-Niklaasviering 10 kaneelhout (als stookmiddel) 253 kerkgang van
pestmeester 290 kermis en ommegang 134 137 kinderspel 466 klokkenluiden 143 259 koeikwalen 321 kommunikantenwijn 145 landbouwmuseum (provinciaal) 256 lijksermoen (kluchtig) 192 luchtballons
(montgolfieres) 129 269 maandag (weglopersdag) 157 marbelschieten
189 marktprijzen 259 marktzangers 380 mastklimming 164 molens
151 457 neusbloeding 32 onze-lieve-heersbeestje 96 paaspenning
126 156 patakons (in gebak) 7 penningkeerse 159 pestboekjes 100
pop (Malbrouck) op kermis 292 poteerde 465 processies 169 processiereuzen 406 schieten (in processie) 172 schoenen afvegen 160 255
sterreman 53 studentengebruiken 282 tinnen herbergkannen 44 toneel
164 284 292 uitvaartgebruiken 65 191 288 322 veedrijversgebruiken 282 veldmuizenplaag 284 verlichting (illuminatie) 164 395
verzenderkensdag 128 volksgeloof 86 vrijdag (doorlopersdag) 126 vuurwerk 164 wafelijzer 116 watertornooi 37 welkom (schertsend) 62
zandhovetje 465 zeewijding 307 zindelijkheid 127 420.
Oud recht en gebruik. Ambachten 34 163 ballingen 37 122
biechtpenning (tarief) 157 boerendozijn 124 brandstapel 75 brieven
(cijnzen) 58 broodbedelingen 356 dishuizen 371 dismeesters 364 eed
van trouw 151 fondaties (stichtingen) 366 geld strooien 35 356 395
heksenbrand 75 herbergmaten 44 inauguratie 389 jacht 108 292 355
kaapvaart 274 323 kampioenschap 94 kerftekens ( ritsing) 350 kerkgang van pestmeester 290 koning als peter 356 landmaten 160 352
luchtpolitie 136 oorlog en vrede (symboliek) 162 openbare veiling
259 291 paalsteen 411 pachtersrecht 103 pachttermijn 103 260
pandjeshuis 84 Rode Roede (prevost) 3,8 runderpest 177 steekspel 37
straatpolitie 95 taillie (houtslag) 107 testamenten 420 tienden 356
toematen 96 verhuizen 126 157 weesgeld 375 wetteloos uur 128 wijn
laten uitlopen 164 395.
HEILIGENVERERING EN -VERBEELDING

Heiligen Amatus 404 Andreas de Monte Regali 404 Antonius 13
Apostelen (Twaalf) 325 vv. Barlaam 404 Bartholomeus 172 Bloed (H.)
159 165 328 Brigida 404 Christoffel 405 Cornelius 142 170 186
Cuthbert 404 Drie Koningen 175 Donatus 354 Elooi 139 142 172 405
Erasmus 316 Felix 404 Felix de Cantalicio 404 Frederik van Regensborgh 404 Genoveva 404 Goewaart 403 Isidoor 403 vv. Jacobus 69
142 173 303 Joannes de Doper 140 229 vv. 303 428 Joannes Dei 404
Job 23 Kruis (H.) 140 142 171-72 301 vv. 426 Launomarus 404
Laurens 142 172 Lazarus 349 Leonard 137-38 Liboria 404 Lupi-

181
cinus 404 Martinus 11 Maurits 139 169 Medard 170 Niklaas 10
140 173 Nood Gods 28 0.-L.-V. 28 139-41 175 186 192 329-30
0.-L.-V. Droge Boom 330 0.-L.-V. Hemelvaart 142 0.-L.-V. Lourdes 28
O.-L.-V. Rozenkrans 142 170 0.1.-V. Schapulier 171 O.-L.-V. Spermalie 353-54 O.-L.-V. Victorie 124 Paschalis Baylon 404 Patricius 404
Pharalldis 192 Portianus 404 Richardus 404 Romanus 404 Sebastiaan 230 vv. Ses Ackermans 404 Simeon Stylites 404 Veerle 192
Vincent a Paulo 404 Walericus 404 Wandregesilus 51 Willibrord
303 426 428-29 Wolmar 404 Ynes 404 Zweet Christi 455.
Bedevaartplaatsen : Aardenburg 141 Arneke (Fr.-V1.) 403-04 Assebroek 306 Bekegem 142 Brugge 23 139 326 vv. 353-54 Compostella
330 Damme 142 171 Dudzele 137-38 141 172 Eernegem 170 Eke
(Fr.-V1.) 404 Esen 141 Ettelgem 139 141 Gisors (Fr.) 28 Guilegem 186 Hoboken 304 Hoeke 142 172 Houtave 142 Knokke 142
Land (H.) 330 Leke 142 Lissewege 140-41 Loreto 330 Mariakerke 142
Meetkerke 140-41 Middelkerke 140 301 vv. 426 Nieuwmunster 172
Ninove 186 Oostkerke (Diksmuide) 192 Parijs 192 Raversijde 229 vv.
303 Ruddervoorde 142 172 Rumst 349 Sijsele 140 142 Sint-Janin-Eremo 140 Snaaskerke 140 142 170 Stuivekenskerke 124 Tielt
(Stokt) 16 litkerke 140 Varsenare 139 169 Vladslo 139-40 Wend nine 142 172 304 Westkapelle 173 Wilskerke 140 Zande 308
Zarren 141 175 Zedelgem 142 172 Zuienkerke 142 Zwevegem 405.
Praktijken : aanrakingsritus 186 apostelgilden 330 bal (zilveren)
(ex-voto) 175 bedevaart (verre afstand ) 290 bedevaartvaantjes 138-39
141-42 304 belezen (van dieren)) 175 bloedlaten 95 dopen ( wassen
kinderen) 355 duivelbezweringen 186 ex-voto's 138-39 175 186 192
304 vv. geweerschoten 172 hamer (Elooi) 139 huisjes (zilveren)) 142
koeketasters en -wijvekens 28 krijgspaard (ex-voto) 192 kruipen 186
lijnzaadmeel 28 loden tekens (medailles) 138 141-42 medailles (zie
loden tekens) mollepootje 355 nageloffer 23 offer in natura 139 306
offer van persoonlijk gewicht 186 ommegang 137-40 328 ommegang
uitklinken 138 opwegen (zie ook offer in natura) (pers. gewicht) 306
paardenzegening 139 405 palmenare ghilde 330 pleisters (lijnzaadmeel) 28 pleisters verbranden 28 processie 138-39 preek (tegen misbruiken in bedevaarten ) 187-88 reus (in processie) 138 406 ringen
(zilveren) 142 rozenhoeden (loverkransen) boven heilige 169 scheepjes
(op staf ) 308 speellieden 171 tractatie (van geestelijken op ommegang) 137 173 trommelaars 172 trompers (in processie) 138-39 172
versnaperingen (aan processiegangers) 140 vissers (in processie) 301 vv.
voorrecht om beeld to dragen 140 vrijdag (geen twee in novene) 28
wijnlevering op ommegang 140 zelf zoeken (van heiligenbeeld ) 23.
Ziekten geschot 255 koeke 28 melaatsheid 349 nageln8 eer 23
pest 100 255 290 pik 255 projectielen (ziekten veroorzaakt door
255 rachitis 28 steek 255 zwetende ziekte 453.
Mirakelboeken : 186.
Legenden : 301 vv. 325 350.
errifrenissage : (ongedoopte kinderen ) 186.
VOLKSLILD

Lied van de voerman 379 van Malbrouck 292 van Napoleon 32].
Aan,z,angsregels : God toont zijn werken wonderbaar 379 Komi
vrienden blijft wat staen 387 Naar Transvaal zullen wij gaan 121
Napoleon zat in 't kiekekot 321 Wij zijn van den Bus 42.
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VOLKSVERTELSEL

Duivel door molenaar bedrogen 3. Friksche die entwat
Sagen.
koste 2. Macht van de kanunnik 4. Lepeldief van Nieuwpoort 96.
Kruisnageltje in okkernoot 350.
Legende.
Kluchtvertelsel. - - De naaste weg naar Roeselare 258.
Raadsels (berijmde) : 63 127 352 465.
Rijmen. - Gulden ABC rijmen 127. Hier vloekt men niet 418. Geld
en goed 84-87. Sparen 465. Telling (over de vrouwen) 405 463. Telrijmpje 466. Tergrijmpje 466. Gebed 352. Nieuwjaarwens 472.
UIT DE OUDE TAALSCHAT

Advocaterie 419 anghiser 334 to barde legghen 259 bedde 243 334
beeldebert 243 besteken 169 blauvoet 300 bleckere 334 bogage 291
bolleboghe 243 bonette (tegelvorm) 226 bosserie (bourserie) 266
bottellerie 224 brandiser bruutghelach 323 bruudmaken 191 chaise 356
deyllen (hout) 334 deurespelen 291 dickene 191 diernesse, dierste 259
doblet 159 domino (kleed) 243 doothouc 26 droochcleet 334 eerwerc
flassaerge gardenape 243 gasterie 355 ghenesen vee 177 gerefereyn 259
gesate 41 gheun gheujinnen 355 graendere 224 grateerdere 243
hamertin 334 handstock 419 hoenrecutsighe 95 hoochcamere 334
hoyscuddre 290 huysekens 355 caemer (geschut) 173 kaesegras 237
callefack 285 kalleurderoy 419 cammighe 290 carteel 334 kerckschrijne 31 keersenhoet 169 keminel 323 keurtin 243 kindercleedinghe
259 cinneken 334 kisteclopper 179 clappage 405 koge. kogghe 321
corvers 271 coutenantie 323 crul 291 cruudtcoucke 143 cruupgeld 123
cuerling 139 cuevelinne 334 cuupzetelkin 243 laccaij 95 lambercheren 224 lapperie 191 laterie 95 lyfcoucke 144 lyscant 334 lyfswin 159 likedelers 273 lyste 34 losanghe 34 luchtvaerd 290 luyzekruyd 127 maecghelt 36 maenschijn 191 mette 159 miedeloos 419
molsvoet 355 musele 406 natael houden 36 noortreke 26 novicerie 223
nuchtermesse 174 officyereghe 191 ombanc 243 onghenesen vee 177
oolen (uwelen) 145 oorghelgeusede 191 opcommere 222 oversleghen
243 palmenare 330 peilgherimaedse 290 pelssoorten 243 pestmesse 174
pette 159 prelaetbrief 159 pil 334 pypegale pyraete 253 prioor van
den ribauden 95 potaigepot 419 prochiepaepscip 159 prondelinghe 334
provenier 365 rechbank 334 rees a rees 223 rewere 179 riet 330
rondeelkin 243 rozenhoet 169 zaklaken 139 samet 292 scaeysere
sceerfmes scietdwale 243 schotelkens (gebak) 143 scroecleet 243
slachreep 334 zochten lichame 355 souvereyn (baljuw) 77 spacie
nemen 41 spanjier 289 sparewannier 355 staliser 419 steken (spel) 37
stove 243 suffe 291 suckenye 243 zuutreke 26 zwetende ziekte 453
teghelsci p 191 tovarye 263 troth 159 twaelfaert 159 vausure 223
veldam 191 verbouft 95 verbrauwen 159 verheert 95 vierclocke 243
viseie 164 voorcoper 291 waferyser 116 wagheschot 334 weejrhuuc 95 w endelepel, wendepanne, wendestake 243 wyghelie 263
zabers, zapers 323.
Den dicbalch maken 291 ter kercke gaen 290 syn landt ende stede
vercrighen 122 gaan mollen rooven 323 de pappe verbrant hebben 259
ghemeene rauwe coelt wel 5 sterven in zijn scoen 95.
Woordenlijsten op inventarissen van huisraad : Brugge (1503) 243
Blankenberge (1647) 334.
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LEVENDE VOLKSTAAL

Zegswijzen en spreuken. Algemene studie : geld en goed 84 markt 244
beurs en geldhandel 246 kopen en pachten 398 rekenen en tellen 400
geldstukken en munten 465 paard 150 superlatieven met dat >> 118
155 niets en nooit in de spreekwijzen 335 414 zegswijzen met toevoegsels 45 wuk en wiene 62 94 regen en wind 458.
Blindebloem 61 blotenare 93 bokken 189 brugse krieken, brugse
meiskens 190 doorlopersdag 126 flesscheperen 190 fripier 286 groeigeerns 93 hondepomp 116 hondezaag 144 hoofdkleed 104 koekevollaard 155 kruidekoeke 31 marinkelkuip 324 mestputpeerkens 190
mikke 107 mokkemarkt 246 nunne 29 nunnedingen 154 paasjonste 126
pieter (oude -) 60 93 reeuwer 178 reke 26 rud 189 ruigvellers 190
schipware 320 schuredorser 22 spanbroek 274 steert-evel 321 trekwerk 25 uitlopeling 107 vemen (vademen) 189 vlaams (oudenaars)
garen 320 vleikap 22 voetwerk 25 walepeerd 420 wester 22 wippemarkt 246.
Aller en Flandre sans couteau 317 als de hemel invalt 258 avokaat
van de heilige kerke 28 beleefdheid 257 brevet van slimmigheid 350
den tas ondertrekken 22 dertien voor twaalf 124 door zijn eigen
goed lopen 274 entwat kunnen 3 gekleed zijn met een laptje 350
hakke met zijn makke 188 hervragen 64 126 158 ik meende 257
jonge trouwers 346 karooie zijn 92 kleurechte kousen 61 kruidekoeke - zoetekoeke 31 zijn kruise maken 168 krulle van de steert 356
liegen 468 lucifers oliepulle 158 mannereke en vrouwereke (in 't bo,pitaal) 26 niet 'n eet niet 'n hidt 408 nunnebusschen 29 op zijn
aanzichte, op zijn haar 160 remedie tegen hezoek 168 schoen a fvegen 255 sjieken rapen 354 't is gebeurd... 't zal gebeuren... 338
tranen met tuiten 160 tegare wijn en water drinken 274 van zijn
peters komen 420 vastentijd 160 aan Vereeckens uitkomen 158 verkopen op dubbel kanon 350 verlegen zijn met de ends 274 yolkswijsheid 352 vrijdag doorlopersdag 126 157 wielen aan de wagen 463
zak naar zaad 274 zwingelaars en schuredorsers 158. - Zantekoorn
nit de Leiestreek 168.
Spreekwoorden 49. Zeispreuken 50.
BOEKENNIEU WS
't Beertje 92 470. A. BICKER CAARTEN. In Holland ,twat een
molen 151. K. G. Boo. Amor Librorum (over Co]ard Mansion) 185.
E. COPPILTERS. Familie van Ockerhout 122. M. DEBRUY NE. De eed
x an de magistraat van Roeselare 151. A. DE MEESTER. Abdis Bernarde
Veranneman 416. 0. DE SLOOVERE. James Weale 91. A. DE SMET.
Voyageurs beiges aux Etats-Unis 318. L. DEN LIECHER. Oudheidkundig
onderzoek van de Sint-Salvatorskerk to Harelbeke 90. J. FOURNi:E. Les
pMerinages a la Sainte Vierge pour la protection des enfants 28.
w. GIRALDO. Mirakelboeken 186. W. GIRALDO. Votivtypen aus Flandern 186. PH. GRIERSON. The Dates of the << Livre des Mestiers >> 166.
L. HONKO. Krankheitsprojektile 255. Dom N. HUYGHEBAERT c.s. Monasticon Beige 148. Jaarboek Heemkundige Kring M. Van Coppenolle 91.
J. MARECHAL. Inventaris van het archief der proosdij van SintDonaas 315 A. SCHOUTEET. Bogardenschool door Zeger van Male 351.
H. STALPAERT. Van Vastenavond tot Pasen 24. BARON JEAN VAN CALOEN.
Histoire genealogique de la maison de Calonne et van Caloen 319.
FL STALPAERT. Magic et sorcellerie en Flandre, ed. J. Thibaut de
Maisieres 471. P. JANSSENS. De dichter van de Beatrijssproke 471.
Ten Mandere, Izegem 417. -- TV-uitzending wvl. folklore 470.
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Illustratie
Buitentekst : Domien Cracco 65. Duinenabdij te Koksijde : grondplan abdijkerk 210 ; kaart (1580) van de abdij 210 ; kaart (1563!
van de andij en de omgeving 210 (uitslaande).
In de tekst : Duinenabdij te Koksijde : plan van de abdij (1563,
detail) 203 ; de abdijkerk (detail) 195 ; opnamen voorportaal 207
215 219 220 westmuur 210 215 narthex 202 zuidbeuk 202 zuidelijke kerkingang 207. — Schetsen grondplan van abdijkerk 217
van voorportaal en westmuur 208 architectonische details in profiel
en doorsnede 210 212 213. Situatiekaartje 194.
Blankenbergse vollaards : grote vollaard 9 ventekop 9 10 gietvorm
voor patakon§, 11 meest gebruikelijke patakons 13.
Charles Dhuyvetter van Doomkerke 115 Sterreman van Izegem 53
paalsteen St.-Michiels 411 stempel van Maccirra (terra sigillata Raversijde) 409 Transvalers Louw en Plokhooy 89 Ferdinand Vandeputte
als majoor (1830) 277 de visarend - blauwvoet 292 voorhistorische
grondbewerking Moerkerke 56 57 Brugse almanak ( voor 1683) 469.
VRAAGWINKEL
( Hier volgen alleen de vragen waarop nog geen antwoord werd
ingezonden. Afgesloten 20 december. Enkele ingezonden antwoorden
konden nog niet geplaatst worden.)
Ringen in de weide. Neusbloeding. De krabbe scheren. Boter zouten
met luizen 32. Monsterkoekebrood. Faxon de Flandres 64. -- Domien
Cracco. Lepeldief van Nieuwpoort. Toematen. 0.-L.-Heersheestje 96. -Verzenderkensdag. Geluk van de biemelker. Coeur de Flandres (naaldkant ?). Wetteloos uur 128.
Oppelin. Invieren inbranden. Tranen
met tuiten 160. Grauwen. Potensen. Kleine jongen in marinepak.
Sinte Veerle. Steven van der Klok. Krijgspaard als ex-voto 192. —
Briefwisseling Sanderus - Vredius. Wapensmederij Verhaeghe te leper
260. -- Desire Bollies van Nieuwpoort. Malbrouck op kermis. Oude
jagerstaal 292. - Klauwaerts. Organiseurs. In de marinkelkuip zitten.
Brandhout. Wafeltjes Bakken. Kostuumkunde 324. -- Brood in plaats
van gedenkpenningen. Rijtuigen omstreeks 1800. Vlaamse paander.
Koningsnaam voor zevende zoon. De krulle van de steert. Tienden :
de tiende of elf de schoof 356. --- Familienaam Spitaels. Walepeerd.
Spaanse was. Schuilnaam Knippel uit den zak
Van zijn peters
komen. Ziel als erfgenaam. Parijssche candelaers 420.
CORRIGENDA
Blz. 39 voorlaatste regel : zie i.p.v. zieh.
Blz. 137 r. 18 : bedevaartheilige i.p.v. patroon.
Blz. 330 voetnoot 15 Godefroy etc.
voetnoot 14.
Blz. 368 voetnoot 35 : Sceppers i.p.v. Scepers.
Blz. 419 art. Advocaterie r. 2 : 0.-L.-Vrou-wgasthuis i.p.v. St.-Jansgasthuis.
Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 82, Brugge
Beleefd verzoek de 125 F voor 1961 te willen storten
of overschrijven op onze postrekening nr. 2335.37
Drukkerij G. BARBIAUX, Minderbroedersstraat, 20, Brugge
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Vient de paraitre :

CENTRE NATIONAL DE RECHERCHES D ' HISTOIRE RELIGIEUSE SOUS LA DIRECTION
DE t

A. DE MEYER, L. VAN DER ESSEN, PROFESSEURS A L ' UNIVERSITE DE
GANSHOF, PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE GAND, L.-E. HALKIN,

LOUVAIN, F.-L.

PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE LIEGE.

MONASTICON BELGE
TOME III

PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE
PREMIER FASCICULE

FASCICULE FAISANT SUITE AU TRAVAIL DE
AVEC LA COLLABORATION DE

t DOM URSMER BERLIERE ET PUBLIE

DOM NICOLAS HUYGHEBAERT,

MOINE BENEDICTIN

Luc DANHIEUX, ARCHIVISTE-PALEOGRAPHE AUX
ARCHIVES DE L ' ETAT A BRUGES, DOM PASCHASE FAVOREL, MOINE BENEDICTIN
DE SAINT-ANDRE-LEZ-BRUGES, DOM HUBERT JANSSENS DE VAREBEKE,
DE SAINT-ANDRE-LEZ-BRUGES,

MOINE BENEDICTIN DE GLENSTAL.

CENTRE NATIONAL DE RECHERCHES D'HISTOIRE RELIGIEUSE
SECRETARIAT : 41, RUE DU PERY, LIEGE.

Il y a soixante-dix ans déjà que Dom Ursmer Berliêre publiait la premiere
partie du Monasticon beige. L'illustre bênedictin esperait pouvoir mener a son
berme cette oeuvre considerable qui, idans sa ipensee, idevait remp l_acer pour noire
pays la Gallia christiana, tout au moins en ce qui concerne rinstitution monastique.
En fait, aprês le premier volume iconsacr6 aux monastéres des provinces de Namur
et de Hainaut, Dom Berliêre attendit plus de trente annees avant d'aborder l'histoire des maisons religieuses de 4a province de Liege. Deux fascicules de ce second
volume ont paru, respectivement en 1928 et en 1929.
Malgre le succês et l'admiration qu'il provoqua, le Monasticon beige ■neste
inacheve. Dom Berliêre mourut le 27 aofit 1932, sans avoir pu terminer le deuxiême
volume de roeuvre de sa vie.
Le Centre National de Recherches d'Histoire Religieuse, des sa fondation en
1950, inscrivit a son programme rachêvement du Monasticon beige. Le plan de
Dom Berlière a etd repris et scrupuleusement respecte. Les Directeurs du Centre
ont eu a cceur de terminer en premier lieu le volume consacrë a la province de
Liege. Les seize notices que Dom Berliêre n'avait pu rediger ont 6te distribuees a
des specialistes. Line table alphabetique des noms de personnes et de lieux de
toutes les notices des trois fascicules termine l'ouvrage et en rend ,la consultation
aisde.
Voici enfin le premier fascicule du troisiême volume, consacre aux maisons
benedictines de la Flandre Occidentale. Ce fascicule, comme le precedent, est
roeuvre dune equipe d'historiens qualifies. Les fascicules suivants concerneront
les cisterciens, les chanoines reguliers et les chartreux.
Le Monasticon beige constitue un repertoire indispensable non seulement pour
rhistoire religieuse mais aussi pour l'histoire politique, institutionnelle, sociale et
familiale de la Belgique.

L'ouvrage sortant de presse compte 316 pages in-quarto sue beau papier. Tirage
limit& Prix de souscription, port compris : 365 francs pour la Belgique, 370 francs
pour les autres pays, a verser au C. C. P. 425.33 du Centre National de Recherches
d'Histoire Religieuse, a Bruxelles.

