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VERTELSELS UIT HET WESTLAND
' T GELUK VLIEGT
Boer Pekkeling zat te warmen bij den heerd aan een sprokkelviertje. De boerinne kwam binnen en 't were gaat veranderen, zegt ze, de vriesganzen komen over.
Waar, waar zijn de vriesganzen ?...
Hier juiste boven 't huis, zei de boerinne.
Boer Pekkeling springt rechte, pakt zijn boge en zonder
verletten jast hij een pijl deur de open schouwe. Zijn boge
vloog waar hij vliegen wilde, en hij naar buiten.
Waarachtig : hij had een ganze vlak deur de borst, dat
de pijl een einde er dweersdeure kwam...
Verdorie, zei de boer, ze gaat nog in de wal terechte komen.
En inderdaad, hij moest ze gaan opvissen, greep ze bij de
vlerke, maar wegen mensen lijk lood. Geen wonder ook,
aan den top van de pijl zat er een snoek vaste van wel tien
pond. Van 't klaar heffen gletste de boer weg, liet zijn
vangste los om hem vaste te houden aan 't gars... Maar
't was geen gars dat hij vaste kreeg, maar wel in iedere
hand een gildigen haze.
En hij alzo naar binnen met zijn ganze, een snoek en
twee hazen.
Tjemenis boer, zei de boerinne, wat heb je daar nu mee ?
Spijtig toch, zei Pekkeling, dat ik maar één pijl heb kunnen
afschieten.

GEEN DIEVEN

Daar waren 'n keer twee boereknechten die 's navonds
gingen appels stelen bij een boer in 't gebuurte voor bunder
motternest.

Als ze peinsden dat alleman in de ruste was, gingen ze,
heel voorzichtig, tewege den boomgaard in.
Ze hadden daags voordien ale gevoerd, en karteel en kuipe
stonden daar nog niet verre van de boer zijn venster.
Wacht, zeien ze, we gaan de kuipe met de openinge schone
vóór 't venstertje monteren, dan gaan ze ons alleszins niet
geware worden.
Hadden ze nu onvoorzichtig geweest, of was de boerinne
nog niet in slape, ze hoorden ze zeggen : Boer, 'k bore lijk
entwadde.
Ze hielden hun asem in en bleven horken. De boer stond
op, deed 't venstertje met een garre open en met al uw
konten, zei hij, 't is hellestekedonker, en 'k zie geen hand
voor mijn ogen en 't ga' bovendien slechts were maken, de
lucht stinkt. En hij kroop were in zijn polk.
— Motternest. Vóór 1914 was er geen enkele boerenknecht,
karton, poester of meisen, of ze hadden een « motternest »
boos weggestoken op 't hooidilt. Soms steelden ze appels,
ofwel ze mochten hier of daar appels «tienen ».
EEN ANTONIUS VAN VEEL TOEREN

't Verdroot menere Paster en hij deed zijn beklag dat al
't volk van zijn parochie en omliggende naar Oostvleteren
trok om Antonius te dienen. En hij had het gevonden.
Tegen de meulenare vroeg hij achter een oud stuk ekenhout,
en 't moeste nu juist wel passen dat hij daar een oude
gediende meulenasse liggen had.
Dat ware nu 'n keer de puppe, zei menere Paster, en hij
deed een splinternieuwen Antonius snijden uit die oude meulenasse en plaatste het beeld in zijn kerke en beminde parochianen, zei hij, nu zult ge hier op eigen parochie evengoed
kunnen geriefd zijn, en zult ge zo verre niet meer moeten
lopen. Dezen Antonius, den onzen hier, is alleszins ten

minste zo schone als den dien ginder, en heeft hij zoveel
mirakels niet gedaan, hij heeft in de plekke meer toeren
gedaan.
TOVERESSEN AFGEWEERD

't Waren slechte boerejaren en een boer van « De Brabant »
— een wijk te Poperinge — hing aan de balie. Ze waren
zwart van d'armoe en een gebuur zou een zwijn gaan stelen.
In de put van de nacht ging hij op weg en, bij de balie
gekomen, zag hij licht op de vaute. Spijtig, dacht hij alzo,
't zal nog verloren moeite zijn. Maar meteen kwam het hem
te binnen dat ze daar een kind verwachtende waren. Zijn
ogen begonnen door den donkeren te zien en het docht hem
dat hij daar, onder de vautevensters aan de huisgevel, lijk
twee donkere schauwen zag roeren. Hij kwam op zijn tenen
dichter en dichter, en waarlijk, 't waren er twee in kapmantel,
twee vrouwmensen... Hij stond en horkte en hoorde ze zeggen
tegen malkaar : « ... we moeten opletten dat we niet te late
zijn, van als 't kind ter wereld is moeten we gereed zijn ».
Twee toveressen ! zo flitste 't door zijn hoofd.
Geen moment te verliezen. « Chè-è-è-è-è... » hoorde hij
almeteens en « God zeeg-je en bewaar-je » zei hij. En weg
waren ze, alle twee, weg en deure lijk vliegende vendels, hij
voelde de wind in zijn aanzichte. En 't docht hem dat er, in
't wegvliegen, een stemme zei « we zijn gefopt ».
Ge moet weten dat, als een nieuwgeboren kind ter wereld
komt en dat het de eerste keer gewassen is, de toveressen er
geen kwaad meer aan kunnen doen.
Hij had zelf verschoten en peisde op geen stelen meer.
De voordeur was gesloten, hij klopte en wat doe-je gij hier,
vroeg de boer die opendeed, wat hapert er ?
Ewel, boer, ik moet je entwat zeggen... En de man deed
zijn gevarenesse uiteen en dat hij gekomen was om een zwijn
te stelen. En zo kontent was de boer, dat hij zei : « Je moet
geen meer stelen, je krijgt er een voor niet, 't is er aan verdiend ».
— De vier bovenstaande vertellingen gehoord een vijftal
jaren geleden van R. S. zaliger, Beveren-aan-de-IJzer.

IN DE VESTEZAK

't Begon te donkeren en Bruintje Beelaert, een oude boswerker, kwam van den Torrebusch gegaan naar huis tewege.
In een buswegeltje schopt hij daar lijk tegen iets, 't was
lijk een slunse zo sluts, hij stoop en raapte het ding op, het
had lijk de vuwe van een grote rode neusdoek. En dat kan
nog al te passe komen, meende Bruintje en hij prommelde
hem maar in zijn vestebeurze.
Hij weerde hem om thuis te zijn, en gaan was gaan. Waren
dat nu gedachten of was 't maar toegeven, maar 't docht
hem dat hij zo zwaar begon te wegen al aan één kant, en
tegen dat hij aan de steenwegel kwam die naar zijn huis
leidde was hij in schuim en zweet.
Hij staat om te tasten in zijn beurze, zijn hand voelt daar
lijk entwat zachte... en verraads, in een wip, springt er daar
een ronde knuiste lijk een katte uit zijn beurze. Hij had
nooit de tijd van te verschieten als hij daar een schetterlach
hoort, en lijk iemand die op zijn handen kletst, en een
stemme : « maar ik zijn zo blij dat je me zoverre gedregen
hebt ».
En hij naar binnen zonder de grond te genaken en de
deure op slot.
-- Gehoord van een zestigjarige Westvleternaar die het in
zijn jonge jaren hoorde vertellen van een oude boswerker.
A. BONNEZ

Nota bij de vertelsels.
De vertelsels bevatten een spreukuitleggend vertelsel, een spotvertelsel, een pastoorsspreuke, en twee sagen. Deze laatste vindt men
wel in de vergelijkende literatuur terug.
De eerste sage over het verjagen van toveressen heeft als hoofdthema het geloof in de macht van toveressen op nog niet gewassen
pasgeborenen. Het verjagen zelf geschiedt met een zegenspreuk.
Zie o.a. H. Stalpaert, Toverye... Brugge 1950, blz. 24, en 94. —
De tweede sage behandelt het dragen van een kwelgeest. Het meest
vindt men die thema's onder de algemene benaming « 't dragen van
Kludde » verspreid. De sage is in West- en Oost-Vlaanderen algemeen bekend. (Zie o.a. A. de Cock, Vlaamsche sagen..., A'dam
1921, nrs. 121 tot en met 133.)
H. S.
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OUDE DEENAARS VERTELLEN

OP DE MEULEN TE DEE
Ze hadden nog in de Biezen te Dee ( 1) op de Hollandse grens
geboerd, maar waren al vroeg in 't oud molenhuis komen wonen
naast de molen van grootmoeder De Vos die met nonkel Ko, de
molenaar, en tante Wieze in 't nieuw huis woonde. Irma is de
oudste thuisgebleven dochter en Nest, haar getrouwde broer, is de
jongste, en bij hem waren wij gevlucht binst de eerste wereldoorlog
1914-1918. Zij vertellen allebei even rustig en gemakkelijk maar
Nest spreekt natuurlijk beter over 't molenbedrijf.
« Grootvader, Peter De Vos, kwam in 't jaar 1840 van de meulen
te Mirrelburg naar Dee, al deze kant van de watergang, en kocht
de meulen van Beerke De Roo, noes over de kerk, met een klein
meulenhuis voor 11.000 frank. Beerkes name stond wel twintig
keers op de peie ( 2) van de scheure gesnêen tussen veel ander namen
van scheuredessers ; maar in de balke van de meulen zelf stond
het in 't lang en in 't breed gebeiteld :
« Deze molen werd gebouwd door de weduwe van Bernardus
De Roo met behulp van haere drie zonen, Bernardus, Johannes en
Philippus den 17 Augustus 1812. »
Deze nieuwe staakmeulen was veel groter dan de oude meulen
die in een grote storm omvergeslegen was ; maar 't voorwiel was
nog 't vangwiel van den ouden meulen en 't jaartal, 10 mei 1500,
stond er in gebeiteld.
De nieuwe meulen had een vlucht van 25 meter ; dat is de langde
van twee róen, maar hij draaide nog met pestels en met houten
róen ( 3) ; en op een keer in een grote storm en regenvlage sloeg
pestel en roe in 't gat van den as af, en dan kwam er een ijzdren
roe in de plaats. Er was geen ondermeulen en ze moesten 't graan
optrekken met een lui ; als 't waaide ging dat met de wind, anders
moesten ze zelf opluien met een dikke reep. In de meulen hing
er een ijzdren weegschaal met een age aan de balke van de zolder
en 't jaar 1700 was er ingesmeed ; twee effen planken waren er met
touwen aan vastgemaakt om te wegen met ijzdren gewichten van
20, 10, 5 kilo's, een dubbele kilo en minder.
(1) Deenaars : inwoners van het grensdorp Ede, in de omgang
Dee. - Ede ligt in Zeeuws-Vlaanderen en paalt aan Middelburgin-Vlaanderen. Sedert de Franse tijd vormen de voormalige parochiën Sint-Baafs in Bewester-Ede en Onze-Lieve-Vrouwe bezuiden
in Beooster-Ede (in de wijk Biezen), samen met de voormalige
parochie Ydewalle en een gedeelte van het graafschap Middelburg,
een Nederlandse gemeente onder de naam Ede. - Middelburg wordt
in de streek uitgesproken Mirrelburg.
(2) Houten afsluiting van de dorsvloer.
(3) De pestel was uit een eikenboom gezaagd en met de destel
bewerkt door de molenwerker. Aan de pestel werden de roeden
verbonden met ijzeren bouten, en de roeden werden met eiken spieën
vastgeklopt in de as.

Je moet weten dat de meulenare zijn eigen betaalt voor « de
multere ». Peetje Vos maalde 6 van de 86 kilo's en Keulenare, de
meulenare uit de Biezen, 5 van de 75 kilo's ; elk had zijn eigen
manier van afrekenen. Was 't graan diere of goe'koop, de multe
bleef dezelfde ; je kunt dat goed begrijpen dat de jaren 1850 gouden
jaren waren : 't graan ging dan stijf diere, 50 cent voor een steen
en meer. Maar als 't graan spotgoedkoop was, lijk achter den
oorlog van 't zeventig, bracht de multe al niet veel op, dat waren
slechte tijden. En achteraf goed bezien dat was de buile tegen de
butse.
Lijk of da'k zei, grootvader kwam van Mirrelburg, en mijn grootmoeder Rooslie van Damme was in 1814 geboren te Lapscheure maar
zij was nog een plat kind als ze naar Heile verhuisden op een grote
schaaphofstee, in de Stiershoek, achter den Eerdenburgsen weg bij
de Schanze. Ongelukkig kwam er dan juist een grote watersnood
over 't land en ze vluchtten bij Pier Jan van Akker op 't hof van
Dedewallens, dat op een hoogte en in 't droge stond op 't voorste
ende van Dee. Hier en daar stond er nog een partijken boven water
en de knechten moesten de geerste met een sikkel afsnijden en er
zwom zoveel vis in de reeen dat ze er naar kapten en hele manden
vulden. Heel de Praat (polder) stond onder water bij zoverre dat
de tronkekoppen allene nog boven staken. De Dee liep aldaar voorbij en in harde winters schaverdijnden de jongens tot aan Eerdenburg en Sluis.
Dedewalle is een stijf oud hof met een straatje naar Dee, 't Edewallestraatje, en een dreve ; 't rossekot stond nevens de kelder en
boven de poorte had er een wapen gestaan. Boer Rijker heeft die
steen were gevonden als ze de keuken verbouwden. Er gingen wel
10-12 peerden uit en ze hadden veel knechten, maar ze bleven er
niet heel 't jaar deure. Met Sinte Maarten, als d'helft van 't land
geploegd en bezaaid was, wierden er twee afgedankt ; de twee andere
bleven om 't land op te rij'en tot Looidag en dan wierd er nog
een knecht afgezeid. Looidag, dat was een boeremesdag, 't werk was
gedaan en 't was overal koekebak en voor 't mannevolk een zuipersdag zonder ende of keren. De smid hield maar Looifeeste met nieuwjaar. Met maarte wierd de peerdeknecht en de koeiwachter ingevraagd d.i. om weer een jaar te blijven.
Bij mijn grootmoeder kreeg ieder kind dat trouwde een wollen bed
mee van de geschoren schapen : dat was een bruidstik boven de
dote. En Sies-noom is op die schaaphofstee blijven boeren. 't Halven
de voornoene ging hij met Pier Jan van Dedewalle om een halveke
bitteren naar den Tol op de grens bij Mirrelburg, ja maar ze spogen
er alleszins niet in hoor ! Sies-noom kwam alzo een keer met een
ferme zinder in zijn voeten achter de Schorredijk gewiegeld en hij
rolde van den dijk in de gracht, en zijn maat Pier Jan lachte hem
bijkans krom : « Daar zie Sies ! je ligt hier nu in drie enden ge-

broken ; hier je pette en daar je pruike en gij met uw konte in de
gracht ! zijn dat geen drie enden ? » Maar noom gaf er niet om :
« Ja ja Pier Jan, dat is den eerste keer niet, 'k verschiete daar al
niet in ; help mij een keer weer aaneenlassen, maat ».
Sies-noom droeg een zijden klakmuts en zei : «'k Ga mijn stik
gaze opzetten ». 's Zomers deed hij zijn « fiege matte » aan. 't Vrouwvolk droeg een strooien hoed met linten onder de kin gebonden
boven hilder mutseke. Aan den Tol moest ge betalen voor 't gerij
op de kasseie : vier cent voor een wijtewagen en een mennewagen,
twee cent voor de driewielkarre, een triemkarre en een faaitom, en
één cent voor een hondengetrek.
Mijn grootvader kwam ook langs daar ketsen met zijn karre.
't Dorp werd met den ezel afgeketst ; drie zakken was zijn volle
lading, maar ge moest op den tweeden zak speken, dat wordt stug :
anders glijden de zakken er af als den ezel zijn konte opsmijt.
De Tol en Heile liggen op de westkant van Dee ; al den overkant, den oostkant, hebt ge de Biezen met de V'leiskreke — een arm
gebuurte ; die mensen kwamen veelal zelf met een klutseke of een
bakte naar de meulen.
Paster Leitens, Drieske dat ze zeiden, kwam een keer grootvader
vermanen : « Mulder zei hij, 'k kome daar van de V'leiskreke en
de kussens in de beddekes zijn zakken getekend met P. D. Vos ».
« Och mijnhere paster, zei grootvader, als ze zo arm zijn... ! dat ze
gerust een wiegekuske en een kinderbedde vullen met een van mijn
zakken ! » Ziet ge, dat waren van die grauwlijnwaden zakken....
Grootvader was kerkmeester en goed t'akkoord met de paster, zij
trokken aan één string. Maar burgemeester Beuk, de grote boer uit
de V'leiskreke, zou de paster gegeseld hebben. Dat vioolde in 't hele
niet in de gemeenteraad, ze lagen in twee partijen : Dee d.i. 't dorp
en de Biezen. En Beuk had alleszins veel noten op zijn zang en hij
was daarbij tegen mijn grootvader gekant die ook in de gemeente.
raad was. Dat foeterde niet met die twee. Jamaar 't dorp en de
Biezen lagen dikwijls in stokken. Vroeger liep de Deewatergang
te midden van de strate door 't dorp, maar ze hadden ze allengskens
opgevuld met de barmkes van den oever sedert dat de Leopoldvaart de Dee afgesnêen had, en de Deenaars wilden dan een kasseike
leggen. Jamaar de boeren van de Biezen vielen uit : « Wadde ! zo
een grote kosten voor de gemeente en wat hebben wilder profijt aan
dien harden weg ? » En Sieske Stamdare, een metsenare en herbergier,
die ook in de raad was, trok het hem aan en hij sprak over niets
anders meer in zijn herberge. En de zondag achter de messe zei hij
om de gek t'houden : « Vrouwe, trek de kasse open, dat die arme !
boeren mijn geld zien ! Wadde we zijn wilder krotlappen ! » En
't ging zo verre dat ze hem Sieske Kasseike heetten. De Deenaars
spanden mee met hem en op den duur haalden ze het tegen de

Biezen en de kasseie kwam er toch ten tijde van burgemeester Jan
Dond.
't Eerste kerkske te Dee was protestants en de meulenare Beerke
De Roo had kunnen bekomen dat het een katholieke kerke wierd
met een priester. De eerste paster was Gielen en d'er achter kwam
Leitens — Drieske met zijn bijlap. Dat was een klein, dul pasterke
en 't zat altijd te peerde op zijn preekstoel. Maar... d'er was anders
niks van te zeggen hoor ! Hij bezorgde een katholieke kleuterschool
en d'arme mensen zagen hem doodgeern.
Grootvader is 62 jaar oud geworden en nonkel Ko en tante Wieze
zijn ongetrouwd bij grootmoeder op de meulen gebleven.
Nonkel Ko was een vies man, en als hij het in zijn kop had, had
hij het in zijn gat niet, als 't niet waaide kost hij er enen deure
trekken hoor ! hij was niet aan te raken. Zijn oren stonden op
windgeruchten, hij hoorde al van verre 't lichtste windeke opkomen,
zelfs als er buiten nog geen blaadje verroerde : « Hoor je 't ? zei hij
tegen grootmoeder, de kave begint al te ronken ». Seffens stak hij
de meulen in 't zeil, ze maalden een zak en 't was er mee gedaan en
opgeschept, de wind ging weer liggen, 't was maar een smoorwindeke.
Van september tot oktober was 't slechte tijd voor ons : dikwijls
vier, vijf weken windstilte, en nonkel Ko liep geweldig zenuwachtig
rond, hij zou tegen de lucht gevochten hebben en hij vloekte erbij :
« die rotterdomse flauwe wind ! dat blijft in 't belgisch gat hangen
en dat vermaakt hem daar in die bomen van de vaart ! » Hij keek
nijdig al de kant van Oostburg uit, daar lag 't hollandse windgat,
dat was de noorderwind en bij Piet Plate waren er weinig dagen dat
de meulen in 't zeil niet ging, die had veel meer trok omdat hij
geen last van bomen had.
't Ergste van al, de meulen viel dikwijls stille met Vuilpanne
kermesse (Biezen) . Die arme dutsen zaten daar op de meulentrap
met hilder klutseke graan dat ze gezant hadden, te wachten op een
snokske wind. Nonkel wilde hem niet vertogen. Tante Wieze zou
nog een keer op den boek gekeken hebben... maar ja... ze stonden
al met zoveel plak en ge kost toch niet altijd geven. Van armoe
gingen die dutsen naar huis en 's anderendaags waren ze daar were
gezet met hilder bakte voor de kerremesse... Van als de wind opstak
draaide nonkel door overnacht om zijn scha in t'halen.
Hij was er ook rap bij als er onweer opstak. Een klein kopke
dat uit 't westen kwam, en seffens lei hij de meulen stil en ontzeilde.
Keulenare, de meulenare uit de Biezen, hield ons in de gaten en
hij vangde en ontzeilde ook. Van den eersten donderslag liep tante
Wieze met 't glazetje wijwater rond 't gedoe en smeet kruiskes met
de palmtak om de doeninge te beschermen. Maar hoe dat 't kwam
en weet ik niet : nonkel had ook een keer stille geleid omdat hij
geen graan meer had, en subiet viel de meulen in de Biezen ook
stille. Als die twee meulenaars nu 's anderendaags te gare naar

Oostburg naar de markt trokken lachte de gefopte Keulenare nog :
« Zeg Ko, w'hebben gisteren maar een aardig lapke g'had he ? met
dat onwere dat niet deure kwam ». Ko wist beter, maar hij hield
hem koes en lachte mee.
Die twee meulenaars hadden goed hun bestaan op Dee en elk
wist waar geketst ; op de grote hoven kwamen we zelfs met drie
meulenaars.
De oude Keulenare kwam eigenlijk van Moerhuize en hij heeft
zijn meulen op Dee langs de Biezestrate gezet. En zijn zone Katje
ging meulenstenen scherpen en de andere Lewietje bleef op de meulen
en hij was geern gezien. Op een avond kwam hij late thuis met een
ferm stik in zijn kloefers, en Sofie zijn vrouwe was koppig en wilde
niet spreken. Lewietje spande de paraplu open en liep overendwere
voor de koetse. En als 't nu lang genoeg geduurd had schoot ze uit :
« Gij grote dwaze zot, wat loopt ge hier te doene ? » Hij deed de
paraplu toe : « Ha 't zit goed, de vlage is eindelijk over ».
De Lievestrate en de Biezestrate stonden 's winters onder water
en Lewietjes ketswagen schepte zelfs slijk in de bak, het was bijkans
niet te doene. Om naar de kerke te komen ging hij stik over rik
dweers deur 't land, zo slecht waren de straten. Als de kinders hem
zagen afkomen riepen ze :
« Keulenare, meulenare ! baktedief !
Je vader is dood en hij woont in de Biezen. »
Als dubbele jongen moest ik helpen ketsen bij nonkel Ko en
'k koste goed Keulenaars zakken herkennen bij de boeren, en zijn
meulenaarscijfers stonden er met doofkole op gekrabbeld. G'hebt
mij daar verleden keer naar gevraagd. Wel, om de waarheid te zeggen dat was een sekreet. Onze Teifiel mijn broere hielp op de
meulen en wist dat, maar ik moest ketsen en bakken. Maar kijk,
'k heb het gevraagd aan een van de Keulenaars, hij heeft het hier
op dat briefke getekend, de zero en de negen cijfers :
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Een zak terwe wierd gemeten per vat : vier vaten in een zak van
75 kilo's ; 't spreekt van zelfs, hoe schoonder graan, hoe zwaarder
dat het weegt per kilo. Maar de deugnieterij was dan ook al groot
in de kommersie. Nonkel Ko leverde graan te Eerdenburg, en als
we in 't pakhuis kwamen zei de baas : « Giet eerst een keer een zak
uit, we gaan meten ». Zijn knecht stampte 't graan met de schippe
weer in de vaten en hoe meer dat hij stampte en duwde, hoe meer
dat 't graan zakte en 't vierde vat gerocht niet meer vul. En de
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baas rekende met een schuins gezichte : « Hoe, er is zovele te kort
op een zak, dat maakt wel tien kilo's op de hele leveringe ». Je kunt
peinzen hoe dat nonkel Ko brieste als we op de meulen kwamen
en met grote gestampte : « Non die... dat's den eerste keer en de
laatste keer dat ze mij die kloefe trekken, 'k ga zelve met de
leveringe rij'en, hij zal algauwe weten hoe late dat 't is dien aftruggelare, vier gulden de zak geen cent meer ! »
Bij nonkel Jan, mijn vaders broere, in de Biezen, ging het al te
juiste. Dat was een eeuwige pezewever om er de koorts van te krijgen.
Hij wilde niet scheppen per vat, hij had een weegschaal aan de zolderbalk hangen en woog met kasseistenen en hij wist precies hoeveel
elke steen woog ; de naaide moest net in 't midden staan en hij
schudde bij met een tellore. Onze ketser wierd dat beu en hij snokte
de tellore uit zijn handen : « Gij potvermilse effenlegger, 'k zou
je alzo kunnen een kaaksmete geven dat je tellore achter de zolder
rolt ! » Van 't danig verschot sprak nonkel geen woord en we mochten
de naaste keer zelve wegen.
'k Moest een keer allene ketsen en 'k stuikte op 't onverwachts
toe bij nonkel Jan en er was niemand thuis. In zeven haasten vulde
ik mijn zak met eierpruimen, en omdat ik geruchte hoorde sprong
ik op mijn wagen en ju Vos !... Maar 'k zat juiste op de zak eierpruimen, en 't zop speersde in mijn gezichte en 't gat van mijn
broek druipte zuur en zoet als ik op de meulen kwam. Nonkel rook
het en hij gaf mij daar alzo een muilpere dat 'k ronddraaide. « Dat
zal je leren gij lelijke pruimedief ! »
'k Had eigenlijk niet veel geluk met mijn gestolen ware : bij
Maanoeds te Heile lagen er okkernoten op zijn pezel. 'k Vulde er
een zak en de ketser smeet hem bij de andere op de wagen, en op
de meulen wierd hij opgetrokken eer dat ik het wist. Non de
djiene ! was met dat een verschot als die okkernoten in de bak
rolden. En nonkel lachte nog : « Goed gedaan Guust, die sloeber
zal dat wel afleren ! » en de noten wierden meegemalen met schulle
en al : «'t zal wel vergaan in stof en meel en we gaan nu een
keer amandelbrood eten ».
Och ! vrouwmens, dat waren dan toch heel andere tijden, 't stak
al zo nauwe niet. We zouden alzo nog lange kunnen voortvertellen,
maar... e ja, ge zijt wat late aan... Ge moest onze Teifiel, mijn
broere, g'had hebben, dat was de meulenare op zijn plaatse, gene
van beter... en een onthoud !... Vrouwmens, dat weet ge wel zelf,
g'hebt hem ook gekend. Nu is 't al voorbij. Met de beschieting in 44
is 't al in de lucht gevlogen, meulen en huis met meubels, gleiers
en papieren. We hebben niks, maar niks meer, tenzij een kaduuk
lichaam. Gelukkig kan ons Irma ook nog vertellen van d'oude
doeninge, zij heeft trouwens lange tijd bij nonkel Ko en tante Wieze
gewoond eer dat Teifiel op de meulen kwam. »
M. CAFMEYER
't vervolgt
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DE ZEE IS EEN ONZEKERE SPINDE...
LAATSTE DER NIEUWPOORTSE IJSLANDVAARDERS AAN HET WOORD

In het museum van Nieuwpoort heeft men, een paar jaar
geleden, een interieur van een vissershuisje samengesteld,
zoals men er, nog niet zo lang geleden, aan onze Westkust
vele vond. De armoedige meubilering — een paar ruwe kastjes,
een tafel en een kachel, de kader « God ziet mij, hier vloekt
men niet », de gedroogde vissen aan een touw boven de zwarte
Leuvense stoof, de roodkoperen waterketel en het primiteve
Lievevrouwbeeldje onder een stolp... het roept allemaal treffend de atmosfeer uit vroegere dagen op.
In dergelijke benauwde en toch gezellige plaatsjes leefden
onze IJslandvaarders rond de eeuwwisseling.
Nieuwpoort telt thans (29.11.61) nog vijf IJslandvaarders :
Louis Double, Henri en Engel Puystiens, Isidoor Verleene en
Theophiel Vanelverdinghe.

Henri Puystiens
Henri, geboren te Oostduinkerke 6 februari 1879, was de
oudste zoon van een gezin van acht kinderen. Vader Leopold
Puystiens maakte 22 reizen op IJsland, en vier van zijn vijf
zoons zouden later varen op IJsland.
Henri, die negen reizen maakte, had amper 15 jaar bereikt,
en was nog nooit op zee geweest, toen hij als « jongen » werd
«bescheept» (aangemonsterd) op de gloednieuwe «Similiante»
(La Sémillante) uit Duinkerke. Bij zijn bescheping kreeg hij
200 F, som die hem toeliet de benodigdheden te kopen voor
de zes maanden lange zeereis. Dit betrof inzonder aankoop
van oliegoed, wanten, laken. Kort voor de afvaart moest
de bemanning « den bureau » passeren ; ze kregen dan nogmaals 200 F. Deze 400 F waren het loon voor zes maanden
hard labeur, waarbij het leven dagelijks op het spel stond,
en de voeding van de mannen praktisch bestond uit gekookte
« erpels met de pele » (aardappelen met de schil) en kabeljauwkoppen. Ter afwisseling werden er 's zondags twee kilo
erwten voor 13 man uitgedeeld om soep te maken. De mannen
kregen echter regelmatig een « slok » rhum, om zich te verwarmen.
Nopens de vangsten wist Henri te vertellen, dat een doorsnee vaartuig 350 a 400 ton (1 ton is gelijk aan 145 a 155 kg)
kabeljauw meebracht. De aanvoer werd ook uitgedrukt in
« last » (een « last » is 14 ton, wat dus ongeveer 2100 kg zou
geven). In één ton waren gewoonlijk 80 a 100 kabeljauwen
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geborgen. Op uitzonderlijke plaatsen werden soms kabeljauwen gevangen waarvan 18 a 22 stuks in één ton gingen.
Deze soort kabeljauwen werden door de IJslandvaarders
« zwijntjes » geheten.
Anderzijds mocht de bemanning een zeker aantal « buts »
vangen, die op zee gedroogd werden, en die bij de thuiskomst verkocht werden voor « drinkgeld ». Deze buts wogen
per stuk 30 à 90 kg en waren ruim 1,70 m lang. Ter hoogte
van de vliezen, kreppe genaamd, hadden deze vissen nog een
dikte van een zware mannenarm.
Eenmaal gehuwd zegde Henri Puystiens de IJslandgronden
vaarwel, en werd kustvisser. Zo begon hij met een « pannepot » (vaartuig dat te De Panne op het strand aanlegde) .
Ook toen was het leven zeer lastig, en diende Henri de vangst
met een « nekkekraker » (korf in kegelvorm die op de rug
gehaakt werd) aan wal te brengen.
Engel Puystiens

Engel, geboren te Oostduinkerke 2 september 1883, jongere
broer van Henri, werd IJslandvaarder op 16-jarige leeftijd
en maakte in het totaal 7 reizen op IJsland. Zijn eerste afvaart, met de Berthe uit Duinkerke, was een start vol hindernissen. Na drie dagen « traverse » werd het vaartuig ondergelopen door een Engelse visbak. De volledige « koppage »
van 18 man werd gered. Via Londen en Kales, bereikte men
opnieuw Duinkerke, waar amper acht dagen later opnieuw
vertrokken werd met de « Leon ».
Louis Double

Louis, geboren te Nieuwpoort 23 november 1873, werd
I jslandvaarder op 20-j arige leeftijd, nadat hij als leerling
op de schoolschepen V ille d'Ostende en Ville de Bruges en
als matroos op het stoomschip Stad Nieuwpoort, reeds zes
jaar had gevaren. Louis maakte in het totaal tien reizen op
IJsland of met andere woorden, hij bracht ruim zestig maanden door in de IJslandse wateren.
Zijn eerste reis werd een rekord op gebied van tegenslagen.
Op 6 maart vertrok de « Marie Juliette », met vliegende stormwind in de rug. Na slechts 5 dagen werden de IJslandse wateren
bereikt (een gewone overtocht duurt 10 dagen) . De storm
bleef echter 12 dagen aanhouden, en alle verschansingsplanken
werden weggeslagen, zodat de bemanning een noodschans
diende te vervaardigen om te kunnen « kollen » (vissen met
de lijn). Tevens had de galette de reddingsboot verloren en
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een gedeelte van de kabelj auwbakken waren over boord
geslagen. De totale vangst bedroeg dit jaar slechts
168 ton.
Nopens de visserij had Louis het voornamelijk over het
« vlekken » en « zouten » van de vis. Eenmaal dat het begon
donker te worden, en er niet meer kon gevist worden, werd
het vlekken aangepakt. Eerst werden de koppen afgekapt en
de kavels losgesneden. De kabeljauwen werden vervolgens in
drie « letten » (stukken) gesneden. Na ze in tonnen geplaatst
te hebben, werd de vis voor drie a vier dagen in de kabeljauwbakken geworpen. Deze bewerking moest toelaten het bloed
te verwijderen en de vis te laten « wit trekken ». Vervolgens
werd de kabeljauw opnieuw uitgehaald, met water afgespoeld
om de overblijvende bloedklonters te verwijderen, en in tonnen
gedaan die overvloedig van zout waren voorzien. De hoeveelheid zout reikte normaal 20 cm boven de ton uit, dit met het
vooruitzicht dat de vis zou inkrimpen. De « kuiper » (bemanningslid belast met het onderhoud van de kabeljauw) perste
de vis en legde de « boom » (deksel) op de ton. Nadat deze
bewerking met zout een tweede maal was herhaald, werd de
« boom » voorgoed opgelegd. Dan werden de tonnen nagezien,
en op de niet goed gesloten tonnen (duigen geheten) werd
een kenteken aangebracht. Een « duige » werd gewoonlijk niet
in de onderste rijen geplaatst, dit om te beletten dat de pekel
zou uitlopen. Het nazien van de tonnen gebeurde op zeer
eenvoudige wijze. In de « boom » werd een opening gemaakt ;
de kuiper blies daardoor, om te zien of er geen water was.
Wanneer geen blaasj es aan de oppervlakte kwamen was alles
in orde.
Omtrent de bemanning weet Louis Double te vertellen dat
er hoogstens vier Belgen per vaartuig meemochten. Vaartuigen
met meer dan 20 man, hadden recht op vijf Belgen.
Isidoor Verleene

Isidoor, geboren te St.-Idesbald-Koksijde 13 november 1885,
maakte slechts één reis op IJsland, die juist geteld 6 maand
en 19 dagen duurde. Hij deed de vaart in 1906 met het vaartuig Elegante.
Nadien vaarde hij met de K. I. op Nieuwpoort. De boten
legden in die tijd nog aan nabij de huidige overzet. Tij dens
het haringseizoen werden de vangsten verkocht per « but » of
« halve but » (1 but = 416 haringen) . Aldus diende de
ganse vangst haring geteld te worden. Hierin werden de
vissers bijgestaan door hun vrouwen.
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Theophiel Vanelverdinghe
Theophiel, geboren te Koksijde 11 december 1878, vaarde
eerst op de P. 10, en werd op 22-jarige leeftijd IJslandvaarder.
Maakte in het totaal zeven reizen mede. Op 6 maart 1900 reisde
hij voor de eerste maal naar IJsland, aan boord van de Notre
Dame des Dunes.
Tijdens zijn vijfde reis vroor het zo hard dat, wanneer
een kabeljauw aan boord werd gegooid, en men zijn lijn
« klaarde », inmiddels de kabeljauw aan dek vastgevroren was.
De bemanning kreeg toen een dubbel rantsoen rhum.
« Ja, beaamde « Kokske » Vanelverdinghe, de honden aan
boord hadden een beter leven dan wij ! »
Of er dan honden aan boord waren ? Ieder vaartuig dat
op IJsland vaarde, had een hond mee. Deze dieren werden
speciaal opgeleerd om vis, die bij het ophalen van de lijn
afviel, te gaan halen. Gewoonlijk had de kabeljauw de haak
ingeslokt en werd bij het ophalen van de lijn een gedeelte
van de ingewanden uit de muil gerukt. In visserstermen
noemde men dat « puddok » of « Frans broodje ». Dit gedeelte
hing uit de kabeljauwskop, met het gevolg dat deze vissen
aan de oppervlakte bleven drijven. De hond sprong vervolgens
over boord en ging de vis vangen. Daar het om ronde vis
ging snapte de hond de te vangen vis bij de « zwemmers »
(vinnen) ; vervolgens zwom hij met de kop en de twee voorpoten in een koord met een strop en werd aldus uit het water
gehaald, samen met de kabeljauw. De hond werd ook soms
gebruikt wanneer de bemanning op wilde « buchten » (zeevogels) schoot, en deze in zee neervielen.
Als bijzonderheid wist « Koske » te vertellen, hoe hij aan
zijn « lapjesnaam » gekomen is. Het dagtekent van Theophiels
schooltijd, toen hij naar het strand ging om « teele koks »
(schelpen) te rapen. Op zekere dag had hij een ganse korf
teele koks geraapt. Bij zijn thuiskomst hadden zij die grote
hoeveelheid gekookt en opgegeten, zoals nu de mosselen. Van
die dag, werd de familie Vanelverdinghe « Kokskens » genoemd.
Een bijzonderheid is wel dat « Kokske Vanelverdinghe » op
26 januari 1961 zijn Diamanten Bruiloft heeft gevierd.
Deze laatste Nieuwpoortse IJslandvaarders zijn allen rondborstige kerels die urenlang herinneringen kunnen ophalen van
hun tochten, hun vroegere armoe, en hun maten (kameraden).
Nu nog zijn zij ganse dagen om en rond de « kaaie », waar
zij het drukke gedoe van hun kinderen en kleinkinderen
gadeslaan.
JACQUES BEUN
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HET VLAS IN EEN SCHILDERIJENCYCLUS
VAN EMIEL JACQUES VAN MOORSLEDE

1874-1937

De schilderijencyclus : Het Vlas, zijn Teelt en zijn Nijverheid, door Emiel Jacques, is in 1956 terug onder de aandacht
gekomen naar aanleiding van een actie voor het Belgisch
vlas in het buitenland, ondernomen door het Propagandacentrum der Belgische Vlaswevers. Een onderzoek had aan
het licht gebracht dat het iconografisch materiaal over dit
onderwerp in vroeger tij den uiterst zeldzaam is. Te Antwerpen, in de Jongensgemeenteschool XVII, Balansstraat,
bevond zich echter een fries van elf wandschilderijen op doek,
die belangstelling had gewekt. Het Centrum verwittigde het
Westvlaams Ekonomisch Studiebureau dat op zijn beurt het
Provinciebestuur van West-Vlaanderen op de hoogte bracht.
Nadat aanvankelijk aan aankoop of ontlening werd gedacht,
besliste de gemeenteraad van Antwerpen, op 22 december 1958,
de verzameling te schenken aan de Provincie West-Vlaanderen, wat haar Provinciale Raad op 22 april 1959 dankbaar
heeft aanvaard.
De schilderijen hebben in 1944 schade geleden bij inkwartiering van geallieerde troepen. Talrijke scheuren en een
toestand van algehele vervuiling maakten restauratie noodzakelijk. Het doek, van geen te beste kwaliteit, is trouwens
zeer broos geworden.
De elf doeken werden van de muur losgemaakt ; zij bleven
nochtans opgespannen op de oorspronkelijke ramen die nog
in behoorlijke staat zi j n. De restauratie werd uitgevoerd door
L. Poupaert, te Brugge ; zij was voltooid op 20 december
1961. Van een drietal werken, nml. paneel III, VIII en IX,
heeft de schilder resp. een hoekstuk en twee repen onderaan
in het midden moeten uitsparen om de vlakken aan te passen
aan de beschikbare wand ; hij diende ondermeer rekening
te houden met een uitspringende balk en met een deuropening. De restaurateur heeft de drie ontbrekende gedeelten, met
een resp. oppervlakte van (hoogte X breedte) : 31 X 223,
53,5 X 53,5 en 16,5 X 130 cm met lijnwaad bijgewerkt en
in dezelfde trant beschilderd, evenwel niet in hun geheel
verdoekt, wat nochtans veruit de beste maar ook de duurste
operatiezou zijn geweest. Na de herstelling werden de
schilderijen ook ingelijst.
Schilder Emiel Jacques werd geboren te Moorslede op
17 juli 1874. Hij volgde academie te Roeselare en maakte,
in 1894, van zijn diensttijd als soldaat te Antwerpen gebruik
om er te studeren aan de Koninklijke Academie van Schone

— 16—
Kunsten. In 1897 legde hij examen af voor het Hoger Kunstinstituut, waaraan hij zijn studies voltooide in het atelier
van Pieter van der Ouderaa, auteur van historische en religieuze taferelen, portretten, landschappen en muurschilderingen (1841-1915) .
In 1903 behaalde Jacques de Prijs voor Schilderkunst van
de Stad Antwerpen ( 1 ) . Hij kreeg opdracht een klas in
bovengenoemde school te versieren met wandschilderijen,
en koos daarvoor als onderwerp « teelt en nijverheid van het
vlas », thema waarmede de Moorsledenaar ongetwijfeld vertrouwd was. Over de betrokken cyclus verscheen een tiental
jaren later een album bij Buschmann ( 2 ) .
Wellicht aangemoedigd en geïnspireerd door de behaalde
onderscheiding, heeft Jacques verder van artistieke belangstelling voor zijn geboortegrond laten blijken en op andere
landelijke taferelen uit West-Vlaanderen o.a. de hop- en
tabakteelt uitgebeeld. Waar deze werken zich momenteel bevinden, is mij op dit ogenblik niet bekend hoewel uit het
album van 1913 blijkt dat het Rijk, het Instituut te Antwerpen, het stadhuis te Maaseik en de musea van Hoei en
Boekarest alsdan schilderijen van Jacques in hun bezit hadden.
Na nog studiereizen in het buitenland te hebben ondernomen, werd Emiel Jacques op 29 december 1913 benoemd
aan de Academie te Mechelen, als tekenleraar naar het reliëf
in het derde jaar. Hij woonde toen tc Brussel. Na de oorlog
week hij uit naar Nederland en vandaar naar de Verenigde
Staten. Hij is in 1937 te Chicago overleden.
Aangaande de vlascyclus uit 1903 volgt, als bijlage, uit
het Buschmann-album, het gedeelte nederlandstalige beschrijving van de elf episodes en bewerkingen die door de schilder
zijn behandeld. Er staat in die bron niet vermeld of de tekst
geschreven werd door Jacques zelf. De mededelingen getuigen in elk geval van kennis van zaken, en zijn goed gesteld.
Wij achten de overneming van die tekst opportuun omwille
van de beschrijving van de verschillende fazen van het vlasbedrijf, die op de schilderijen te zien zijn, en ook omdat
(1) De prijzen van de Stad Antwerpen werden ingesteld bij beslissing van de gemeenteraad dd. 3 augustus 1896. Jaarlijks werd
een verdienstelijk leerling van het Hoger Kunstinstituut belast
met de versiering van een schoollokaal. Daarvoor bekwam de
laureaat een premie van 3 000 F. Van 1910 af werd het bedrag
op 4.000 F. Het Rijk kwam tussen voor een vierde. Het
werk diende uitgevoerd onder de leiding van de leraars en werd
slechts aangenomen na hun goedkeuring.
(2) De Kunst in de School, omvattend : « De Kunstnijverheid
door de eeuwen heen » door Jozef Posenaer (1876-1935) en « Het
Vlas, zijne teelt en zijne nijverheid » door Emiel Jacques, met
biografische noten en afbeeldingen in driekleurendruk. Uitg.
J.E. Buschmann, Antwerpen 1913, clich. Walter Van der Ven en
Co ibid. - Is tweetalig.

Uit de vlas-cyclus van Emiel Jacques
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de vermelding van de benamingen uit die jaren belang kan
hebben.
De documentaire waarde van deze elf werken van Jacques
lijdt trouwens geen twijfel. Sindsdien werd de vlascultuur
grondig gemechanizeerd en de afgebeelde metodes van vóór
de eerste wereldoorlog behoren reeds grotendeels tot het domein van de geschiedschrijving en de folklore. Het Provinciaal (én nationaal ! ) Openluchtmuseum te Bokrijk haalt in
dit verband alle eer in met de vaak ultieme redding en het
behoud van de oude werktuigen ( 3 ) .
De belangstelling van de schilder voor zijn onderwerp blijkt
geenszins eenzijdig te zijn geweest noch van inslag gefantazeerd. Zo heeft hij de opeenvolgende fazen van de arbeid
beurtelings gesitueerd te midden van een levendig Zuid-Westvlaams landschap waarin men terloops de kerk van Moorslede
herkent (schilderij II I) , of in het daarvoor geëigend interieur
zoals bijvoorbeeld het «zwingelkot» (schilderij VII). De
gedetailleerde uitbeelding verhoogt dus aanzienlijk de documentaire waarde van de schilderijen. Men kan er zowel de
verdwenen werkwijzen, waaronder het roten in de Leie
(schilderij VI) , als het uitzicht van gereedschap, kleding en
levensmilieu op terug vinden. Het lijdt geen twijfel dat
Jacques zijn onderwerp vooraf grondig heeft bestudeerd,
voorzeker vele voorstudies heeft getekend, en zich voortreffelijk heeft gedocumenteerd. Of hij de elementen daarvoor
zelf verzameld heeft ofwel kon vertrouwen op ervaren zegslieden, valt niet uit te maken. Toen hij het werk schilderde
was hij nauwelijks dertig jaar oud.
De waarde van het onderwerp bepaalt geenszins deze van
het kunstwerk, maar hier zijn beide verenigd. Emiel Jacques
was inderdaad geen alledaags schildertje. Niet alleen beschikte hij, in 1903, over een reeds benijdenswaard métier,
hij leverde ook de bewijzen van compositievermogen en van
zin voor ritme, kleur en licht. Bepaalde raccourcis tonen aan
dat hij blijkbaar met geen enkele moeilijkheid van anatomisch tekenen verveeld zat. In de buitenzichten zweemt zijn
palet naar het impressionistisch pointillisme, doch waar nodig
werkt hij met enkele forse trekken van penseel of mes zonder
zich om iets anders te bekommeren dan om de realistischgave, hoewel hier en daar lichtjes geïdealiseerde interpretatie
van het onderwerp. De materie is echter aan de zuinige
kant gebleven.
(3) Dr. Jozef Weyns : Bokrijk, Tuin van de Vlaamse Volkskultuur, uitg. Heideland, Hasselt, 1961 - Vlaamse Pockets nr. 44 blz. 126 en volg. Zie ook Ons Heem, jaargang XVI - II, Slachtmaand 1961 blz. 67.
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De cyclus omvat de volgende schilderijen ( 4 ) :
I. Zaaien
230 X 96
II. Wieden
230 X 173
I I I. Slij ten
230 X 295
230 X 173
IV. Repen
V. Boten
230 X 194
VI. Roten
230 X 295
VII. Braken en zwingelen 230 X 196
VIII. Spinnen
230 X 281
IX. Weven
230 X 285
X. Zeeldraaien
230 X 96,5
XL Leuren
230 X 80
G. GYSF,T.F,rr

BIJLAGE
Het Vlas — Zijne Teelt, Zijne Nijverheid (5)
1 e Paneel : Zaaien.
Men zaait het vlaszaad, ook lijnzaad genaamd, in April, bij
heel stil weder, in uiterst fijn gemaakte versche aarde.
2e Paneel : Wieden of kruwen.
Het vlas zuiveren van onkruid ; 't gewas mag niet meer dan
4 tot 5 centimeters lang zijn, op gevaar van het te veel te beschadigen. 't Is een langdurig en veel geduld vragend werk, daarom
zijn de kruwsters of wiedsters in groot getal, anders kreeg men
nooit op tijd gedaan.
3e Paneel: Slijten.
Op 't einde van Juni, als wanneer het vlas tot zijn volle wasdom
gekomen en volkomen rijp is, wordt het gesleten, dat is, uit den
grond met zijne worteltjes getrokken en in handvollen of vlaspooten
zorgvuldig in rijen neergelegd. De slijters worden kort op de hielen
gevolgd door een man en twee vrouwen of kinderen om 't vlas te
hagen ; die hagen worden gewoonlijk niet langer gemaakt dan
1,50 tot 2 meters ; deze kinderen of vrouwen brengen beurtelings
rechts en links de vlaspooten aan, en laten ze glijden in de rechter
en de linker hand van den man, die met behendigheid de haagjes
vormt.
4e Paneel : Repen of repelen.
Bewerking voor vlas van mindere hoedanigheid dat niet voor de
Leye bestemd is, maar in putten (stilstaand water) geroot en blauw
(4) Afmetingen uitgedrukt :n centimeter. Hoogte staat vóór
breedte. De werken bevinden zich thans in het Provinciaal Hof te
Brugge, in afwachting van hun definitieve bestemming.
(5) De oorspronkelijke spelling werd behouden.
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vlas genoemd wordt. De repe, een kloeke plank van ongeveer twee
meters met in 't midden eene rij stalen tanden van een voet hoogte,
rust aan beide uiteinden op een dikken vlasbundel ; op ieder dier
einden zit een man die de vlasherels (stengels) bij handvollen op
de ijzeren tanden slaat, ze er door naar zich trekt en de nippen
doet reuzelen aan zijne voeten. De benaming der hoofdjes of zaadhuisjes : knotten, knippen, knuppen knoppen, nippen, nuppen,
noppen, ippen, uppen, oppen, verschilt van dorp tot dorp.
5e Paneel : Booten.

Bewerking, de vorige vervangend, voor het vlas van beste hoedanigheid dat voor de Leye bestemd is.
't Vlas wordt plat open gespreid in twee rijen, de nippen naar
malkaar gekeerd en zich rakend ; daar wordt op geboot (gedorscht)
met den boothamer (platten houten hamer met gebogen steel)
totdat de nippen barsten en het glimmende zaad hun ontvallen is.
6e Paneel : Roten.

't Vlas wordt bij dikke bundels, dicht tegen malkaar gedrongen,
recht gezet in hekkens (houten bakken) die op den oever liggen.
Eens het hekken vol wordt het te water gelaten en, opdat alles
goed zou onder blijven, legt men er zware planken en keisteenen
op. Na drie tot twaalf dagen, naar gelang den warmtegraad, heeft
het Leyewater de lemen of het hout van de vlasherels doen rotten,
en den bast of pel of vezel, 't eigenlijke vlas, getaaid. Het mag
dus uit het water getrokken en gekapeld worden om te bleeken en
te drogen.
De vlasroterijen in de Leye zijn tusschen Deynze en de Fransche
grens gelegen.
7e Paneel : Braken en zwingelen.
't Droge vlas wordt voorafgaandelijk gebraakt om het houtachtig

gedeelte van den herel te breken. Daarna wordt het vlas gezwingeld.
De zwingelmolen bestaat uit een sneldraaiend rad voorzien van
twaalf houten messen die het vlas zoodanig slaan en scheren tot
al de lemen en het stroo of hout er af zijn.
Om het vlas nog fijner te maken wordt het nog gehekeld
en met een mes geschoren.
8e Paneel : Spinnen.

Het vlas dat gezwingeld, gehekeld en schoon gemaakt is, wordt
om te spinnen op 't uiteinde van een stok gewonden, het spinrokken, met behulp van 't spinnewiel tot fijne draden gesponnen
en terzelfder tijd op klossen gewonden.
Een deel der klossen wordt gehaspeld om strengen te vormen,
die later zullen dienen als inslag ; 't ander deel, de scheerdraad,
dient als ketting, welke gevormd wordt bij middel van een scheermolen ; zoo komen wij tot het weven.
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9e Paneel : Weven.

De streng wordt gespoeld, dat is op eene winde geplaatst en
met het spoelwiel op de spoel gewonden ; deze spoel wordt in de
schietspoel gebracht ; de wever jaagt ze op zijn getouw gedurig
heen en weer door de ketting of de scheerdraden, en maakt zoo
het linnen of lijnwaad, voortgebracht door het in elkaar vlechten
van inslag en ke tt ing.
10e Paneel : Zeeldraaien.

De gebruikte stof is de afval van het zwingelen : werk, stoppe.
De zeeldraaier ziet men gewoonlijk langs de groote baan. Het
wiel wordt in beweging gebracht door zijne vrouw of een zijner
kinderen ; het uiteinde der te draaien koord wordt eraan vast
gehaakt. De man, met eene hoeveelheid werk aan den gordel of
in den voorschoot, gaat naarmate hij spint gedurig achteruit tot
soms op twee- driehonderd meters afstand.
Opdat de koorden den grond niet zouden raken, zijn van tien
tot tien meters steunsels of kammen geplaatst waarop de koorden
rusten. Naar gelang van de dikte en de sterkte der koorden wordt
die gesponnen draad een of verschillende keeren gedubbeld.
ne Paneel : Leuren.

Wie heeft den lustigen, listigen lijnwaadverkooper niet gezien, in
zijnen blauwen kiel, met hooge zwartzijden klak of pet, op de
schouders een of twee rollen lijnwaad, eene el of een meter in de
hand, gaande van dorp tot dorp zijne waar aanbiedend ?
— Overgenomen uit De Kunst in de School, gedrukt en uitgegeven
door J.E. Buschmann, Antwerpen 1913. — Platen voor driekleurendruk
van het Huis voor licht- en kleurgravuur Walter Van der Ven & Co,
Antwerpen.
NIEUWE TOREN VAN DE EEKHOUTABDIJ

« Inde maent van Juny 1662 soo begonstmen te wercken aende
fondamenten vande nieuwe torre inde abdie vanden Eeckhoute
[te Brugge] als wanneer dat daer regierde seere loffelijck als prelaet
heer Adrianus van Cattenbrouck.
Ende wiert dien torren ghestelt boven de sanctuarie ende wiert
int selve jaer ghebouwt tot de voije door Aernoudt Bets meester
metsenaere.
Ende opden 19 aprijl 1663 soo wiert het cruijse opghestelt, ende
opden 9 junij 1663 soo luyden de clocken voor de eerste reijse opden
nieuwen torren.
Ende wiert ghegist dat desen torren toste 3000. pond groten.
Jacques Scapelynck was timmerman. »
-- Uit het Handschrift (Rare Geschriften) van Jacques Inbona,
p. 156. — Inbona was een gebuur van den Eekhoute en goed bevriend
met de paters.
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VEERTIEN LEENVERPLICHTINGEN
AAN HET HOF VAN STADEN

Het Hof van Staden (heerlijkheid), zelf afhangend van de Zale
van Ieper (alsook van het Hof van Armentiers en van het Hof van
Voormezele), had niet minder dan 45 achterlenen die gelegen waren
zowel te Staden als te Hooglede, Klerken, Esen, Woumen, Zarren
en elders.
In het denombrement van 1562 worden o.m. de volgende leenverplichtingen genoemd die een kijk geven op verhoudingen die
ons nu zonderling voorkomen ( 1) .
1. Een achterleen moest jaarlijks op Bamesse (1 october) aan de
heer van Staden leveren : « twee valkenhuyven ofte daervooren twee
oude plaecken ». -- Een valkenhuyvre is een lederen valkenkap ; de
valkenier van de heren woonde op het leengoed « den groten Wanckaert» (1546), dat vroeger ook Valkaerdt genoemd werd, (De Flou
16, 1147) . Een oude placke was, in de 16e eeuw, een stuiver van
11 miten.
2. Een andere verplichting was van militaire aard ; de leenman
was gehouden te leveren : « eenen knecht met eenen peerde omme
te fouragierne (legerbenodigdheden aanvoeren), dies vermaent zynde,
telcken generalen heirvaert tot by de frontieren van Vlaendere ».
3. De verplichting van een ander leenhouder wordt als volgt
beschreven : hij « moet commen ten hove den heere dienen met een
peerde bachten besleghen ende ghewapent alzoo hi zijn lijf bewaren
wille, ende dienen drie daghen tsinen coste, zoo wanneer de heere
vanden lande (de graaf) oopen oorlooghe heift, ende anders niet ».
4. Drie leenhouders moesten bij de hoogmis van de Witte Donderdag elk 50 eieren naar het kasteel brengen.
5. Drie andere hadden op St.-Maartensdag (11 november) elk
een kapoen te leveren.
6. Van een leenhouder verwachtte de kasteelheer jaarlijks op
Sinksen « een glas ofte 2 sc. parisis daer vooren ».
7. De sluitingsdag van de Ieperse jaarmarkt (woensdach inde
coude ypermart, d.i. in de tweede vastenweek) was de datum waarop
een leenhouder jaarlijks moest afleveren « twee pondt brootzukers
van twee quinten ».
8. De volgende verplichting kwam ten goede aan de kerk ; de
leenhouder leverde « alle jaere twee hoykens van vyoletten up den
heleghen Sacramentsdach, het een hoyken up de ciborie van den
Heleghen Sacramente, ende tander up thooft van den priester die
(1) L. Gilliodts - Van Severen, Coutume de la Salle et Chatellenie
d'Ypres I (Brussel 1911), p. LX-LXII. - Over karnavaleske leenverplichtingen, zie Biekorf 1957, 210-212 (J. Buntinx).
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thelich Sacrament draecht ». Dit gebruik van « rozenhoeden » of
bloemhoeden in de processie was algemeen ; zie o.m. voor Nieuwmunster, Oedelem en Varsenare, Biekorf 1960, 169.
9. Een leenhouder moest op Kerstmis van ieder schrikkeljaar een
waskaars van anderhalf pond naar het kasteel brengen. De kaars
moest een dobbelisse (doblitse) zijn, d.i. een kaars met twee pitten.
10. Verscheidene leenverplichtingen betreffen zilveren of ferpenningen die in de kerk moesten aangeboden worden op Kerstmis,
Nieuwjaar, Pasen, ofwel op de kerkwijding of op de ommegang.
11. Het achterleen Oosterlaere, gehouden door het hof Ter Loo
te Gits, moest jaarlijks met Nieuwjaar « een paer vertinde spooren »
naar het kasteel v an Staden zenden.
12. Voor de houder van de Boucmuelene is het beestje dat hij
op Kerstdag moet leveren nauwkeurig beschreven : « een vette henne,
goed ende suffisante, levende, zonder fraude of argelist ».
13. Een vazal van het hof van Veldenare te Esen, dat ook van
Staden afhing was verplicht jaarlijks op Sinksen « een zelveren
vlyeghe » te leveren. — V l ieghe is een muntnaam die niet veel
voorkomt en overeenstemt met de meer bekende angelot.
14. Andere leenhouders hadden handschoenen te leveren : schapenhandschoenen, alsook « valckenhandscoen » uit hertsleer.
De eerste en de laatste verplichting wijzen er op dat de heren van
Staden, op een bepaald moment van hun bezitsvorming, actieve beoefenaars van de valkenjacht geweest zijn.
E. N.

DE GOTELINC VAN GENT

1451-1456
In Biekorf 1961, 415 is er sprake van de ghuetelynghe of justitieketel die « up de zale in 't sGravensteen » te Gent stond en
bestemd was om de valsmunters levend in te zieden.
Die « ketele daer men de maelfacteurs in pleecht te ziene » stond
in 1456 in het Engienhuus en wordt in het Dagboek van Gent
(ed. Fris II 301) beschreven als volgt : « Item, den grooten ketele
daer men de execusien mede doet, die de munte van de prinche
conterfaiten, valsschen. Item, de motalen scive met haren yserweercke. »
Nog in 1654 werd te Brugge een valsmunter, genaamd Abraham
Coult, terechtgesteld : hij werd « levende gheworpen inde siedende
olie ». (Biekorf 1956, 346) . We weten niet dat de stad Brugge
een speciale ketel — een gotelinc of ghuetelynghe — voor die strafuitvoering bezat. Waarschijnlijk werd daarvoor de grafelijke ketel
uit Gent naar Brugge overgevoerd.
A. V.
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VOLLAARD
De Vlaamse « vollaard », die sedert eeuwen kleinen en
groten heeft gelukkig gemaakt (en dat heden in verscheidene
Westvlaamse steden nog doet), is geen troetelkind geweest
van onze Nederlandse lexicografie. Kiliaan heeft hem in 1599
in zijn Etymologicum opgenomen als « vlaanders en brugs ».
Daarbij is het gebleven tot aan Deken De Bo. Zoals vele
Vlaamse woorden vond onze vollaard bij Verdam geen onthaal, hoewel hij deugdelijk middelnederlands is. Uit de
volgende voorbeelden zal tevens blijken dat vollaard een
evolutie in de betekenis heeft doorgemaakt. We geven de
vindplaatsen in chronologische volgorde.
1482, Oudenaarde. — De ordonnantie van het bakkersgild van deze
stad schreef voor « dat niement eenich broot, vollaerden of couquillen
vercoopen mach dan een vry backere, upde verbeurte vanden broode
ende de boete van 20 sc. par. » (Aud. Meng. II 50).
1491, Kortrijk. — De rekening van het Begijnhof noteert een uitgave van 2 schellingen par. voor 24 « volaerden » die aan de « kinderen »
(leermeisjes) van het Hof werden uitgereikt op « sente lijsbetten
avende ». De begijnen of « jouffrouwen » zelf kregen op dit feest elk
een brood van 2 deniers en een pint wijn van 3 schellingen. (Kerkarchief van St.-Maartens ; zie Biekorf 1956, 258). Sint-Elisabeth (19 november) was het patroonfeest van het Begijnhof. — De vollaarden van
de meisjes kostten 1 denier het stuk.
1502, Beveren aan de IJzer. — Op deze parochie lag het Smattershof (bij Sinte-Loyscapelle), een hofleen van de Burg van Veurne, dat
het voorrecht bezat de koster van Beveren aan te stellen. De koster
moest aan de dienaars van de eigenaar elk jaar geven : « te medewyntere een vollaert » en verder nog een braadvarken op Sinksen en
jaarlijks een vet lam. (Denombrement 1502-1530 ; Coutume Furnes,
ed. Gilliodts, IV 322-323).
1515, Kortrijk. — De rekening van het sterfhuis van Jan van de
Putte, kapelaan van de Kapittelkerk, vermeldt een uitgave « om vollaerden » op de uitvaart met rouwmaaltijd die plaats had in september 1515. (Kerkarchief 0.-L.-Vrouw).
1539, Kortrijk. — De rekening van het Sioenklooster (f. 276 v ) heeft
een uitgavepost van meer dan 2 pond groten « om wittebroet, tafelbroet, vollaerden, crakelinghen ende scuetelcouckin ». (Oud archief
Van Ruymbeke).
1548, Oudenaarde. — « Waer blijft ghy schoon lief ? Kijct ute
tcomd al, Ic zo u eenen vollaerd gheven : maer ick en sal. » Tekst
uit De Const van Rhetoriken van Mathijs de Castelein, die nog in een
ander vers van zijn « Cocorullen op Alle Kinderen dagh » een tekst
heeft met « vollaerd » als kerstgebak. (J. J. Mak, Rhetoricaal Glossarium 506 ; Assen 1959).
1556, Koekelare. — De plaatselijke 0.-L.-Vrouwegilde hield haar
jaarlijks gildemaal op 8 september. In de rekening van 1556 worden
enkele schenkingen ingeschreven, o.m. « ontfaen van Pieter Debadts
van eenen vollaert, 6 sc. par. — Item van heer Loy Boorre van een
mande rapen ende een vollaert, 14 sc. par. » (Kan. Tanghe, Parochiebock van Koekelare 132-133 ; Brugge 1858) .
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1558, Oudenaarde. — In het Sioenklooster bestond hier een « bezedt
van eenen vollaert te ghevene, ten jaerghetyde van susters Marien ende
Lysbetten Heuse ». (Annales Oudh. Kring Oudenaarde II 169). De
stichting van dit jaargetijde kan heel wat ouder zijn dan 1558.
1561, Brugge. — «Van wittebroodt ende follaerts ter veynster gereict,
spreed men kynderstuten ». Tekst uit Testament Rethoricael van Eduard
De Dene, bij De Bo s.v. volaard.
1582, Kortrijk. — De uitgaven voor de uitvaart van kapelaan Louis
Ogiers, overleden in de Paasweek van 1582, betreffen o.m. « cranstelync coucke » en « vollaerden » . (Kerkarchief 0.-L.-Vrouw) .
Vollaard komt in het humanistisch latijn voor als libum. Jacob de
Heere van Brugge, die in 1569-1575 te Leuven op studie lag, tekende
jaarlijks in zijn dagboek do uitgave aan «pro libis» : voor vollaarden,
geschonken aan dienaars en vrienden voor hun nieuwjaar. (Annales
Emulation 51, 1901, 93-94).

Hoewel deze teksten geen bescheid geven over de gebakvorm van de vollaard, toch zeggen ze ons duidelijk dat de
vollaard een soort beste wittebrood was dat met plechtige of
feestelijke omstandigheden samenging.
Te Kortrijk in 1491 verschijnt de vollaard als feestgebak
voor de « kleinen » op het patroonfeest (in november) van
het Begijnhof. Te Koekelare worden vollaarden geschonken
voor het gildefeest in september. Doch ook op de maaltijd van
de uitvaarten werden vollaarden genuttigd, zoals te Kortrijk
in 1515 en 1582. En zelfs voor het vieren van een jaargetijde
van overledenen werden, bij fondatie, vollaarden voorzien,
zoals in 1558 te Oudenaarde.
Belangrijk is de Veurnse tekst uit 1502 betreffende de verplichting van de koster van Beveren : zijn vollaert moet hij
geven « te medewyntere », d.i. op Kerstmis. Deze tekst brengt
feitelijk het eerste en oudste voorbeeld van een vollaard die
in verband staat met Kerstmis. Een misleidend voorbeeld
misschien, daar Kerstmis een zeer gebruikelijke vervaldag
was voor allerlei leenverplichtingen.
Volgt dan Kiliaan, die volard, vollaard in 1599 opgeeft als
« een soort langwerpige koek die op Kerstmis als geschenk
gegeven wordt, een wigvormig gebak uit speltmeel ». Als
equivalent van die vlaams-brugse vollaard noemt hij de
Leuvense kerst-seel.
In het licht van onze teksten blijkt Kiliaans bepaling van
vollaard als kerstgebak te eng : in zijn tijd kwam de vollaard
nog steeds voor als « beste wittebrood » op rouwmaaltij den
(Kortrijk 1582).
Wittebrood was oudtijds een lekkernij en vollaard schijnt
— door toevoeging van melk en eieren — nog een graad
hoger te staan dan wittebrood, zoals blijkt uit de tekst van

-- 25 —
De Dene, die laat horen dat men met geboterde « stuten »
van wittebrood of vollaard de kleinen gelukkig maakt.
Vollaard is, als gebaknaam, over heel Vlaanderen (graafschap) verspreid geweest en is tegenwoordig nog bekend van
Gent tot Duinkerke, waar de voolard of folard als « brioche
oblongue » nog heden een « kermiskoek » is (op St.-Maartensdag en op andere feesten). Te Hazebroek, Kassel en ommeland is het St.-Niklaas — en nu ook Père Noël — die de
follard uitdeelt ( 1 ) .
De oorspronkelijke vorm van de vollaard, nl. een rond
koekebrood, schijnt het langst in het Westland te hebben
standgehouden. Nog in 1870 wist De Bo mede te delen : « In
't Iepersche is Volaard een groot koekebrood dat rond is,
met eiers en melk gebakken, en somtijds met korenten doorkneed ». En voor Vaelande van Ieper was, omstreeks 1800,
de vollaard geen nieuwjaarsgebak — en ook geen scheenbeengebak noch een folkloristisch « duivenkater-model met knobbelvormige uiteinden » (Nannings) en met kleurige patakons, —
waar hij schrijft : « Laet ons dan vasten, wy zullen met
Paeschen wederom aen de vollaerd-stuyten vallen... » ( 2 ) . En
nog ca. 1890 werden door Gezelle een paar samenstellingen
opgetekend waaruit blijkt dat vollaard te Ieper synoniem was
van koekebrood en er niet voor Kerstmis of Nieuwj aar was
voorbehouden. « Op Tuindag (kermis in oogstmaand) is er
altijd een vollaardboteram op tafel ». — « 'k Moete een
vollaardkoeke bakken tegen zundag ». (Loquela) . Tot op heden
heeft koekevollaard standgehouden in Frans-Vlaanderen met
betekenis koekebrood ( 3 ) .
Om te sluiten een curiosum dat door Guido Gezelle in het
Kerstnummer van 1866 aan de lezers van Rond den Heerd
(II 27) ten beste werd gegeven. Onze heidense voorouders
offerden dieren, zo vertelt hij, zwijnen vooral, en toen deze
schaars werden « offerde men nagemaakte dieren, zwijnen van
gebakken deeg, die men den afgod Vol opdroeg, en zoo hiet
men ze Vollaards. Die hebben wij bewaard in Vlaanderen... »
maar ze werden ook gekerstend en zijn Engel- of coquille
koeken geworden... Later in zijn Duikalmanak heeft Gezelle
geen beroep meer gedaan op een afgod Vol om vollaard uit
te leggen.
A. VIAENE
(1) A. Van Gennep, Le Folklore de la Flandre... 386 (Parijs 1935).
— Romaanse benamingen van kerst- en nieuwjaarkoek zijn o.m.
coquille en P'tit Jésus (Rijsel), keniole (Valenciennes), cougniolle
(Mons).
(2) De Bo s.v. volaard.
(3) A. Bonnez in Biekorf 1960, 61 en 155. — Over de moderne
vollaard handelden in Biekorf : H. Pauwels (1959, 84 ; Kortrijk en
Gent) ; L. Danhieux (1960, 7-14 ; Blankenberge) ; A. Mahieu (1961,
318 ; Wenduine).
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MENGELMAREN
VROUWEN OP STRAFBEDEVAART

Op de vraag in Biekorf 1961, 256.
De strafbedevaart blijkt wel door onze schepenbanken te zijn
voorbehouden voor mannen. De volgende uitzondering komt, meen
ik, alleen de algemene regel bevestigen.
Katheline, dochter van Jan Sanders, had in 1437 haar buurvrouw
te Eeklo, met name « Tanne, filia Jans v an Zuwekerke, twyf Pieter
Huughs », uitgescholden en met de dood bedreigd. Het was bij
woorden gebleven.
De schepenen van Eeklo veroordeelden Katheline tot het klassieke openbare eerherstel, nl. het offeren van een waskaars onder
de hoogmis, met bekentenis en vraag om verzoening. Zwaarder was
echter het tweede punt van het vonnis : een « pelgrimagie te Sente
Pieters ende Sente Pauwels ten hooghen Rome ». Katheline en haar
vader vonden dat al te straf en gingen in beroep voor de Raad van
Vlaanderen, die Katheline vrijsprak omdat haar dreigementen niet
meer dan woorden geweest waren. (E. Neelemans, Geschiedenis van
Eecloo II 656-663 ; Gent 1865) .
Dit is niet de enige uitspraak waaruit blijkt dat schepenen en
raadsheren de scheld- en dreigwoorden van een vrouw niet zo
ernstig opnamen als deze van een man. Een doodsbedreiging door
een man uitgesproken werd meestal zeer zwaar gestraft.
A. V.

AVERECHTSE PROCESSIE OP DERTIENDAG

Een voorbeeld van « achterwaartse » processie op Driekoningen
werd in 1473 door pastoor Anthonius Stalin te Axel opgetekend
in zijn Kroniek (ed. A. de Mul, p. 102 ; zie Biekorf 1961, 381).
Johannes Robins, pastoor v an Vraendyck, hield op Driekoningen
1473 (n. s.) een processie rond het kerkhof van zijn parochie
« retrogrado modo ». Dat was tegen de ritus en de instelling van
de Kerk, zo noteert pastoor Stalin, en ik weet niet met welke intentie
hij dat deed, zo schrijft hij verder : was het om de Drie Koningen
uit het Evangelie na te doen die « langs een andere weg » naar hun
land terugkeerden ? Zo ja, dan is zijn gedrag te verontschuldigen,
doch zo iets hebben we hier in ons land nooit gezien (sed non est
visurn in terra nostra).
Uit deze laatste opmerking van pastoor Stalin, die een zeer ontwikkeld rechtsgeleerde was, mag men afleiden dat de averechtse
processie op Driekoningen in de 15e eeuw in Vlaanderen onbekend
was. Ook in andere teksten van zijn Kroniek wijst terra nostra op
het Land van Vlaanderen.
E. N.
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NIEUWJAARBRIEF NA WATERLOO

1816
Zeer beminden peter ende moeije,
Alzoo ick ul. kome te wenschen een geluckig zalijg nieuwjaer,
vervold met allen zegen des hemels zoo in geestelijcke als alle tijdelijcke goederen in deze weireld want ick overdencke mijn leven in
deze weireld, en hebbe niet anders ondervonden als een leven vol
verdriet en ellenden,
zoo lang als wij moeten staen hebben onder een gouvernement
selfs met benden,
mier ick verhope nu met de verwisselingen des tijdts, dat wij
nu gaen onzen loop erhaelen
onder de zonnestraelen,
ende bescherminge van de H. roomsche catholijcke kercke en den
paus van roomen
waer op Lucifer met zijnen aenhang moet schroomen,
waer mede blijve
U L P W Dienaere
Franciscus van Speijbroeck
Ste Cruijs dezen
1 Januarius 1816.
[Adres] Eerzaemen Lourijncius van Speijbroeck
landbouwer tot middelburg
-- De geadresseerde Laurentius van Speybroeck was geboren te
Oedelem op 19 januari 1760 en aldaar 's anderendaags gedoopt als
zoon van Franciscus, 43 jaar oud, en van Elisabeth Hoens, 40 jaar oud,
beide uit Oedelem. De vonteheffers waren Laurentius van Speybroeck
en Joanna Hoens. Een Paulus van Speybroeck, zoon van de geadresseerde Laurentius, was in 1810 en volgende jaren soldaat van Napoleon.
en lag als zodanig enige tijd in Hamburg.
Napoleon wordt in de brief niet met name genoemd, men leest hem
duidelijk genoeg onder de « aenhang » van Lucifer. Lieve peter en
tante zullen het letterkundig vertoon van hun neef hebben bewonderd,
die het wereldhistorisch gebeuren van Waterloo in verheven stijl en
met een toemaat van rijmen in zijn nieuwjaarswensen poogt te vertolken. — Tekst naar de oorspronkelijke brief, uit een Brugse verzameling.
A. V.

EERSTE ORGELPIJP

In verband met het begieten van de eerste schalie (waarover
Biekorf 1961, blz. 94) kan ik mededelen dat, in Hondschote anno
1611, de pastoor de eerste pijp in het orgel stelde en daarna de
bouwer en zijn knecht trakteerde.
A. D.
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NONDEKUITJES

Die resem zachte volksvloeken (waarover Biekorf 1961, 214) zijn
bastaardvloekjes, waarover Dr. Cyriel De Baere zaliger geschreven
heeft uit de streek van Waregem en Kruishoutem waar hij geboren
was ; zijn « Krachtpatsers » verschenen te Antwerpen in 1940.
Toen Seppen Coene van Kortrijk voorzitter was van het Nationaal
Verbond der Houtverwerkende Nijverheid en hij te Brussel frans
sprak, en iemand, naar zijn oordeel, een domheid uitkraamde over
houtfabricage, zei hij altijd (in plaats van te vloeken) : « God van
den hogen hemel ! » of « God van den hogen troost ! » De houtworms van Couvin, de stoelfabrikanten van Ath en de zetelmakers
van Luik schrokken, keken naar mekaar en zwegen. Er was er een
bij die mij vroeg of hij een oordeel uitbracht, ofwel of hij vloekte.
G. P. B.

'CONQUESTE

— Wat is dat, vraeghd' een Boer, Conqueste ?
— Wel syt ghy, antwoord' ick, een Kint :
Als Vranckryck Landt of steden wint.
— Is 't dat, sprack hy, ba t'is de Peste.
Dit almanakversje, uit de veroveringsjaren van « Pietje Quatorze »,
staat gedrukt tussen de weervoorspelling van de maand september
in Den Nieuwen Brugschen Contoir Almanach van Mr. Lucas van
Brugghe, van het jaar 0. H. 1697. (Gedrukt te Brugge bij Ignatius
van Pee) .
E. N.

DE JAARMARKT VAN TORHOUT

Voor hem die aan de wens van C. B. (Biekorf 1961, 284) wil
voldoen en die de geschiedenis van de Jaarmarkt van Torhout aan
de beurt wil brengen, kunnen de jaren van vi66r 1914 misschien
achterhaald worden voor wat de vreemde kooplieden betreft die
Torhout bezochten.
Mijn oom, Francis Van Cauwenberghe (t 1929) van Kruishoutem,
was paardenkoopman en facteur in paarden, en hij kocht er in
de omliggende k an tons Deinze, Oudenaarde, Waregem, paarden
voor mijnheer Delbeke van Kortrijk. Hij dreef ook handel met de
maquignons van Rijsel en kende zo goed de verborgen gebreken
van de paarden dat hij met de grote paardenhandelaars telken jare
meeging naar de 9 Mei-Markt van Sint-Amandsberg bij Gent. De
week daarop, meen ik, was er jaarmarkt te Torhout.
Op deze twee jaarmarkten kwamen handelaars uit Hamburg,
Bremen en Lubeck en ook de Russen. Die Russen waren houder van
kredietbrieven van de cooperatief « Les Marchands de Moscou », en
de geleverde paarden werden betaald in de Banque de Flandre op
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de « Peerdekouter » te Gent, het oude centrum voor paardenhandel,
waar tot voor enkele jaren nog ringen in de gevels te zien waren.
V66r ze naar Torhout trokken gingen ze naar Roeselare om daar
geld op te nemen bij bankier G. De Laere.
Het was in de meimaand van 1909 of 1910 dat bankier De Laere
argwaan koesterde om wille van de hoge bedragen uitbetaald in Gent,
en toen de kooplieden van Moskou geld opvroegen wilde hij niet
betalen vooraleer hij zeker wist dat de kredietbrief volwaardig was en
er provisie van Moskou voorhanden was. Het bankarchief De Laere,
indien het nog bestaat, kan aanduiding geven van de sommen die
door vreemde paardenhandelaars te Torhout werden uitbetaald in
de week van de jaarmarkt, en dan zou meteen de befaamdheid van
Torhout in Moskou tot vóór 1914 bewezen zijn.
G. P. BAERT

VOOIE EN KLEPPE

Op de vraag in Biekorf

1961, 288

In mijn kinderjaren — na de eerste wereldoorlog — werd in het
Roeselaarse altijd het woord vooie gebruikt voor de rand van een
hoed. Een man met een kepi was iemand met een « stekvooie ».
Er bestond zelfs een rijmpje als volgt :
Nen hoed is voor alles goed,
is de vooie versleten, de kobbe is goed.
Kobbe is het bovenste gedeelte (bol) van een hoed ofte « bum ».
In Gezelles Boerke Naas schiet de dief een kogel « deur en deur
de kobbe van z'nen hoed ».
T. A.

Te Zwevezele zei en zegt men steeds nog de vooie van uw
klakke, de vooie van uw mutse (klep van de pet) . Vooie is ook het
gebruikelijke woord te Zedelgem, Veldegem, Oostkamp, Ruddervoorde, Wingene, Egem, Koolskamp, Ardooie, Jabbeke en SintAndries.
Hier volgen nog enkele gezegden uit Zwevezele.
Van iemand die veel aan de vooie van zijn klakke trekt zegt men :
« hij trekt aan zijn vooie lijk aan 'n koeschone ».
Van iemand die zijn vooie te ver over de ogen trekt zegt men :
« hij trekt zijn vooie diepe lijk ne schuwerik ». En men beweert
ook « dat ge schele ogen krijgt als ge de vooie te diepe trekt ».
Zoals men ook « ezeloren krijgt van de klakke te veel over de oren
te trekken ».
De vooie van uw mutse staat verkeerd lijk een oude Triene, zegt
men nog. En als iemand de vooie van zijn klakke in de nek draait,
zegt men : « die gaat vliegen ».
GUIDO ALTOOS
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' T BEERTJE. Volkskundige Almanak voor 1962. Uitgegeven door
de Bond van de Westvlaamse Folkloristen. 64 blz. met 3 buitentekstplaten. Prijs : 25 F (P.C.R. 4512.63, Bond Wvl. Folkl. Brugge) .
Beertje was een paar jaar te jong om op den Blankaart mee
gevierd te worden, maar zijn jubilee nadert en 't begint hem al in
't nieuwe te zetten. De kalender zit in de week voor 1963 en olijk
Beertje komt intussen op de markt met felle brokken. De Hoofdman
pakt uit met een stuk Zwevegemse folklore, de Mechagelstoet,
waarbij de beren van de nieuwe stoet lijk afgelekt op malkaars
folklore staan te kijken. In de sprankelende Beloofde Fles van
Gaston Baert zit materie voor een toneel- of luisterwerk van formaat.
De prenten behoren bij de overweldigende weergave, door M. Cafmeyer, van mensen en dingen op de grens « achter de Dee » : een stuk
volksleven in zijn echtheid en volheid. J. De Smet laat de historie
meespreken uit de papieren van pastoor Vanhaecke over het H. Bloed
en haalt uit oude Brugse registers typische anecdotes boven uit de
Geuzentijd. Ernst (lijst van voordrachten in de Bond) en luim
voltooien de lading van ons Beertje dat, voor een komend jubilaris,
jong en pront op soepele zolen loopt.
B.
FAMILIE MAMET TE BLANKENBERGE

Een Mamet afkomstig uit Avroult in Artesië (15 km van het dorp
Mametz) kwam zich in Blankenberge vestigen ten tijde van MariaTheresia. Hij was er landbouwer, brouwer, ketser en visrijder ; hij
organiseerde de chasse-marée naar Versailles. Twee van zijn nakomelingen werden maire en burgemeester te Blankenberge. Anecdotes
over maire Mamet bij het bezoek van Bonaparte te Blankenberge
in 1803 kan men lezen in Biekorf 1958, 202.
Mamets zijn uitgezwermd naar Brugge en Kortrijk waar zij in
de vorige eeuw in de textielhandel stonden. Tot aan de eerste wereldoorlog had een familie Mamet een witgoedwinkel in de Leiestraat
te Kortrijk.
Door PAUL MAMET werd een kroniek van deze familie samengesteld (77 blz. met foto's en drie stamtafels ; gestencileerd, niet
in de handel) . Zie daarover Intermédiaire des Généalogistes XVII,
1962, 47-48.
A. V.
VIJFDE EEUWFEEST VAN DE WILLEMIJNEN

Brugge 1656
« Opden 10. februarij [feest van de H. Guillelmus] vierden die
van de Willemyne [te Brugge] met pectonnen ende andere vierwercken tot ghedachtenisse van hun vijf hondertjaerighe fondatie
ende stonden de pecktonnen op de garenmarckt voor de maghdaleene. »
-- Handschrift (Rare Geschriften) van Jacques Inbona, p. 86.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN
VENTENIER. — Koper of verkoper in commissie, bep. op boomveiling. In 1396 kochten de watergraven van de watering van Veurnambacht, voor uit te voeren waterwerken bij de Fintele (Pollinkhove),
een partij eikebomen te Westvleteren. (Biekorf 1961, 149). De rekening
noteert de uitgave voor de begieting van de koop, nl. de lijfkoop (al.
wijnkoop ; fr. pot-de-vin, vin du marché) van de watergraaf en de
gecommitteerden van de boomvenditie : 25 schellingen worden « verdroncken bi Jan Zoetine (watergraaf) metgaders den venteniers te
lyfcope ». Over lyfcoop zie Mn1W s.v. en De Bo die dit woord nog met
boomvendities verbindt.
POLIJSTWIEL. — Molen tot het polijsten van metaal. Wordt vermeld
te Brugge in 1470 in de boedellijst van de messenmaker Jan Coeman :
in de kelder bevinden zich : «een polijstwiel, item vele rivetkins de
messemakers dienende ». (Proosdij n. 1292, f. 148 v ). Niet in de wdbn.
CONFORTORIE. — Dik stijf (geperst) papier dat nl. de plankjes
of borden van boekbanden ging vervangen. De zusters van het Sioenklooster te Kortrijk deden in 1528 een uitgave van 25 sc. 7 d. groten
« van 60 quaerteernen parchement met franscijn, confortorie, ve(r)nis
ende dierghelycke » ; in 1534 wordt nogmaals een uitgave geboekt
« om parkement, franscyn ende confortorie ». Bij bindwerk te Diksmuide
in 1554 wordt « een comfortuere » in rekening gebracht. (Biekorf 1959,
300). De scribenten van deze spelvormen schijnen lat. con f ortare in de
zin te hebben gehad. Krijgen we hier een geleerde interpretatie van
mnl. coeverture (Mn1W 3, 1672), ofr. couvertoir, uit mint. coopertorium ? Kiliaan heeft de vorm ko f f ertorie met bet. omslagh (1599),
evenals Junius (1577) en Mellema (1618), die vertaalt met « couverture
d'un livre ». Bij geen van deze vertalers wordt de materie van de boekomslag aangegeven. Of was confortorie niets anders dan zwaar omslagperkament ?
BERDEKIN. — Klein houten bord waarmede in de kerk wordt omgegaan om was (kaarsen) in te zamelen. De huisbewaarders van het
Godshuis 0.-,L.-Vrouw van Nazareth te Ieper deden in 1449 (en voordien) elke zondag in de St.-Pieterskerk een omhaling die als volgt
beschreven wordt in een akte van 20 maart 1449 (0. Mus, Signeur
Johan Pappin 56 ; Ieper 1953). Voor een 0.-L.-Vrouwbeeld in of voor
het Godshuis was men « ghecostumeirt ende sculdich... te bernene
also veile was, als den ommeganc vermach, die de voorseide gasthuuswaerders ghecostumeirt es te haelen metten berdekinne alle zondaghe
tSinte Pieters inde kerke ». Het vereerde beeld was « een houtin beilde
van Onser Vrauwen metten tabernacle ».
PENTSENZIEDERIE. — Eetbare ingewanden van geslachte dieren.
Het Ieperse reglement van 1254 op de marktkramen hield o.m. de
volgende bepaling in : « Item stal van pentsenziederie ende van olien
gheiven de wouke 4 den. par. » (0. Mus, Leprozerij Hoge Zieken.
no 20). De middeleeuwse pensezieders ziin de voorlopers van onze
moderne charcutiers. Brugge telde in 1548 vier pensezieders die hun
kramen opstelden bij de St.-Kristoffelskerk (Gilliodts, Mémoriaux I
438) ; in 1648 stonden de penserij-stallen aan beide zijden van het
Westvleeshuis. De Gentse pensezieders (al. pensseniers, tripeniers),
die vroeger met hun penscramen op den Hoyaert stonden, gingen in
1542 over naar de nieuwgebouwde Penshuizekens bij het Vleeshuis
(De Potter II 389). Vgl. De Bo op pensenier, penserie, pensezode,
alsook onze nog welbekende pensenkermis.
A. V.
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VRAAGWINKEL
« Hansken in het kelderken »
In de inventaris van de begoede Pieter Lams, uit Moerkerke, opgemaakt in 1646 (Stadsarch. Brugge, Staten van goederen, le reeks,
nr. 1896), komt tussen het goud- en zilverwerk als eerste stuk voor :
een hansken in het kelderken verguldt, weecht 7 oncen en half a
10 s. gr. d'once, compt 31. 15 s. gr. Wat mag dat zo plezierig benaamd
stukje zijn ? In dezelfde inboedel komen een zilveren speeswatervat
en een dito riekertje voor, waarvan de betekenis mij onduidelijk is.
J. W.

Koekebakliedje
Bij het bakken van hetekoeken (pannekoeken) op Dertiendag of
Vastenavond werd er een liedje gezongen met refrein :
Wijveke sla uw hetekoekijzer toe
en leg er een wafelken tussen...
Mijn moeder zaliger (geb. Waregem 1864) kon dat liedje, maar 't is
alles wat ik er van onthouden heb. Is dat liedje ergens opgetekend ?
V. V. E.

Kortrijkse horlogemakers
Wanneer zijn de horlogemakers van Robaies en Fornier (Guillielmus) te Kortrijk werkzaam geweest ? Ze hebben slingeruurwerken met
hun naam getekend. Zijn er ook gedateerde uurwerken van hun hand
bekend ? En hebben ze hang- of staande klokken met speelwerk vervaardigd ?
P. V. D.
Hermanstorreken te Nieuwpoort
De Halletoren van Nieuwpoort noemde men, vóór de Franse tijd,
Hermans Torreken, zo lees ik in Biekorf 1961, 46 (naar de Kroniek
Rybens). Het uur werd geslagen door twee posturen, Herman met zijn
zoon, met elk een hamer op een aanbeeld. Is Hermanstorreken een
« volksetymologie » voor Uurnranstorreken, zoals ik nog van een Nieuwpoortenaar heb horen zeggen ? Wat zeggen oudere documenten daarvan ?
J. N.

Sint-Adriaansgilden
Welke steden hebben een schermersgilde gekend onder patroonschap
van St.-Adriaan ? De schermersgilden waren meestal St.-Michielsgilden.
Maakt Kortrijk alleen uitzondering met zijn oude St.-Adriaansgilde van
de Schermers ?
E. N.
Teelt van kalissiehout
In het « Handboek en Almanach voor den Landbouw by-een verzaemelt door P. J. Sencie van Poucques en Canegem » en uitgegeven
te Gent bij J. F. Vander Scheuren in 1785 is er sprake van Calisseof Zoethout dat in onze zavelgronden geplant wordt. Weet er iemand
meer over deze kweek van zoethout in onze gewesten ?
NI. C.
Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 82, Brugge
Abonnementsprijs : 125 F.
Postrekening : 2335.37
Drukkerij G.

BARBIAUX,

Minderbroedersstraat, 20, Brugge
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DE DRUKKERSFAMILIE DE BUSSCHER
BRUGGE EN GENT

1770-1852
In de herfst van 1815, het jaar van Waterloo, zag Brugge
zijn bekwaamste en best uitgeruste drukker verhuizen naar
Gent. Met persen en letterkasten, en met het beste deel van
zijn personeel. Meester Guillaume De Busscher, zoon van
Joseph, ging een nieuwe werkstede vestigen op de Kalanderberg in de stad van Lieven Bauwens. Daar was, ondanks de
tijdelijke crisis, een groei van industrie. En daar zag hij, ondernemend vakman en geleerd boekhandelaar als zijn vader, meer
mogelijkheden voor zijn bedrijf dan Brugge hem voortaan
kon bieden. Na enkele jaren stond hij aan de spits van de
Gentse meesters en muntte hij uit in de gravure en de nieuwe
techniek van de litografie. Op de nationale tentoonstelling
van 1820 was hij laureaat. En de nieuwgestichte universiteit
1817) bood hem nog nieuwe kansen. Edmond, een van zijn
zonen en opvolgers, werd de bekende Gentse stadsarchivaris.
Joseph De Busscher, de vader van Guillaume, verschijnt
in de Brugse drukkerswereld in 1770. In dat jaar werd hij
in het gild opgenomen met vrijstelling van proef, hetgeen
laat vermoeden dat hij als meester uit een andere stad was
aangekomen. In hetzelfde jaar trouwde hij met Anna-Carolina
van der Piet, weduwe van Pieter De Sloovere (t 1768), die
de bloeiende drukkerij van haar man gedurende een paar
jaar had voortgezet. Het adres van De Sloovere in de Predik-
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herenstraat wordt het adres van de De Busschers tot in 1815 ;
de werkstede blijft dezelfde ook wanneer sommige uitgaven
de aanpalende Vismarkt als adres opgeven (1).
Joseph De Busscher was, zoals zijn stadsgenoot en concurrent
Joseph van Praet, niet alleen een goed drukker maar ook een
geleerd boekhandelaar met internationale betrekkingen. Hij ontwikkelde zich tot een befaamd bibliofiel en kunstkenner. Als
bestuurslid van de Academie voor Teken- en Schilderkunst schonk
hij aan deze instelling in 1787 het « Christusportret » — de bekende kopie naar Jan van Eyck — die nu tot de verzameling
van het Groeningemuseum behoort. Zijn drukkerij zou hij in 1798
aan zijn 24-jarige zoon Guillaume overlaten om persoonlijk zich
geheel aan de boek- en kunsthandel te wijden.
Het drukwerk uit 1770-1798 van Joseph De Busscher is uitmuntend werk en omvat belangrijke boeken als de Description de l'Eglise
Notre-Dame (1773) en de Brugsche Koophandel (1775) van Beaucourt de Noortvelde, alsook een aantal keurige gelegenheidsdrukken
voor prijsuitdelingen (o.m. Koninklijk College 1780, Augustijnen
1788, Academie 1797), voor blijde inkomst (Mgr. Brenart 1777),
voor jubileumvieringen (o.m. begijn Rosa Simon 1780) . Een bijzondere vermelding verdient echter Den Grooten Brugschen Com ptoir Almanach die van 1771 tot en met 1794 door Joseph De
Busscher (voor dit laatste jaar reeds in associatie met zijn zoon)
werd uitgegeven : een van de beste administratieve almanakken die
in de toenmalige Nederlanden werden gedrukt en waarvan de
exemplaren — veelal in keurige kalfslederen of witte (ook groene)
perkamenten band met een stadswapen in goudstempel — heden
door amateurs van het oude boek zeer gezocht worden. Voor de
redactie van deze almanak werkte De Busscher in verstandhouding
met de drukker van het Calendrier de la Cour te Brussel (2).
Aan de opvoeding van zijn enige zoon Guillaume heeft Joseph
De Busscher de meeste zorg besteed ( 3) . De jaren 1780 vertonen
een versneld doordringen van de Franse cultuur te Brugge. Adel
en negotianten, en in 't algemeen de gegoede burgerij, zoeken de
distinctie van de taal en van de omgangsvormen van het schitterende
Zuiden en worden gewonnen voor de ideeën van de Verlichting.
(1) Een misverstand (A. Visart de Bocarmé, Recherches sur les
imprimeurs de Bruges 61) heeft de St.-Jacobstraat als tijdelijk
adres van De Busscher in omloop gebracht. Op een latijnse feestdruk van 1777 (intrede Mgr. Brenart) formuleert de drukker zijn
adres als Vid Jacobed : een humanistische vertaling van Predikherenstraat (Predikheren = Jacobijnen). Vandaar de verwarring.
(2) G. Zech - Du Biez, Les Almanachs Belges 183-185.
(3) Biographie van Guillaume De Busscher (Brugge 1774 - Gent
1852) : door J. de Saint-Genois in Messager Sciences Historiques
1852, 245-251 ; door A. Vander Meersch in Biographie Nationale IV
(1873) 852-885.
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De nieuwe bisschop Brenart kwam in 1777 aan deze stroming kracht
bijzetten. Guillaume lag enige tijd op school in het Collège Anglais
te Saint-Omer — een Jezuieteninstituut dat een eigen drukkerij
had — en ging daarna in de leer bij Ignace-Joseph Jacqué te Rijsel.
Deze laatste was een rijk en befaamd kunstkenner en boekhandelaar
die in 1790 een drukkerij opende om het nieuwsblad L'Abeille uit
te geven (4) . Is het hier dat Guillaume de techniek van de « pers »
heeft leren kennen en de drang naar de journalistiek heeft meegekregen die hem te Brugge, en later te Gent, niet meer zou loslaten ?
Tot in 1792 had Brugge geen eigen nieuwsblad. Men las er de
Gazette van Gend, de Courrier van Brussel, de Mercurius van
Amsterdam en de bladen uit Parijs. Bij de eerste Franse bezetting
werd het eerste Brugse blad in de wieg gelegd door de plaatselijke
Jacobijnenclub (5) . De drukker die zijn persen voor dit eerste ultrapolitieke krantje leende was Jacques Bogaert. Het eerste nummer
van het Vaderlandsch Nieuws-Blad verscheen op 21 december van
1792 « het eerste Jaer der Nederlandsche Vryheyd en Gelykheyd ».
Tot in 1845 zullen de Bogaerts Brugsche-Gazettedrukkers blijven ;
de titel van hun blad ondergaat allerlei wijzigingen en wordt in 1793
Het Brugsche Nieuwsblad, in 1795-1796 Brugsche Gazette, in 17961811 Gazette van Brugge ( 6 ) . In hun octavo- of klein-quarto formaat zijn deze bladen, die alleen berichten en advertenties drukken,
typografisch van geringe hoedanigheid.
Technisch waren de De Busschers beter uitgerust dan Bogaert.
En ze waren heel wat kapitaalkrachtiger. In 1796 bedroeg het vermogen van Joseph De Busscher het dubbel van het gezamenlijk
vermogen der zeven andere drukkers van Brugge ( i) .
Hoezeer vader en zoon De Busscher ook gewonnen waren voor
de Franse ideeën en in bewondering opgingen voor Bonaparte, toch
zouden ze geen nieuwsblad uitgeven zolang de verovering van onze
gewesten niet internationaal erkend en bezegeld was. Campo-Formio
(oct. 1797) bracht de omkeer. De keizer liet zijn Nederlandse erflanden naar Frankrijk overgaan in ruil voor Venetië en andere
wingewesten. Van bezetting gingen onze negen departementen over
naar nieuw bewind. Einde 1797 (en tot in 1815) werden onze
voorouders in rechte en in feite Franse staatsburgers. De oprichting
van een tweede nieuwsblad te Brugge door Joseph De Busscher en
(4) J. Houdoy, Les imprimeurs lillois 139-140 (Parijs 1879).
(5) Biekorf 1961, 97-98. - De Nieuwe Tydinghen van 1637, door
Nicolas Breyghel te Brugge uitgegeven, blijven hier buiten bespreking.
(6) R. Van Eenoo, De Pers te Brugge : 1792-1914 (Leuven 1961).
Behandelt de Gazette van Brugge onder nr. 55, blz. 60-68.
(7) Rijksarchief Brugge. Mod. Archief fonds Leiedepartement,
nr. 536bis. De zeven andere drukkers in 1796 waren : Weduwe
Beernaerts, Bogaert, De Moor, Pollet, Lacroix, Vanhese, Weduwe
Van Praet en Zoon. Deze laatste verloor in 1796 haar drukkerstitel
« van de prefectuur » ten voordele van De Busscher.

- 36 Zoon in het voorjaar van 1798 was dan ook een wel overwogen
onderneming. Voor de eerste maal zou een plaatselijk blad — in
de hoofdstad van het Leiedepartement dan toch — iets meer dan
bericht en advertentie brengen : het zou ook trachten een objectieve
politieke wegwijzer te zijn. Zo werd in een Prospectus door de
uitgevers aangekondigd ( 8) .
In april 1798 werd dan, op de persen van de drukkerij in de
Predikherenstraat, het eerste nummer van het nieuwe blad gedrukt,
keurig gezet in statig 30 X 24 formaat. Een blad zoals Brugge en
West-Vlaanderen nog niet hadden gezien. De titel van het blad
luidt als volgt :

VRYHEYD.

(No I.)

GELYKHEYD

BRUGSCHE GAZETTE
VAN STAETKUNDE EN KOOPHANDEL
Tridi 3 Floréal (Bloem -maend), Ede jaer der fransche Republyke

Elk nummer bedroeg vier bladzijden, gedukt op twee kolommen.
Dit nieuwsblad van het Jaar VI, dat tot nu toe onbekend is
gebleven, heeft waarschijnlijk niet langer dan 11 decaden geleefd.
Het verscheen driemaal per decade. Op al de nummers van de serie
wordt het voorbericht herhaald :
« Mids de Uuytvoerende Magt, door haer Besluyt van den 14 terminal, Ede jaer, verbooden heeft de oude Tyd-rekening, zal deze
Gazette uytgegeeven worden den derden, sesden en negensten van
ieder Decade, 's naer-middags ten 2 neren. »
Het laatste nummer van onze liasse is N° XXXIV (Tridi
23 Thermidor) . De abonnent, Philippe-Bernard Verhulst, heeft die
34 nummers, samen met het kwijtschrift voor de eerste zes maanden,
heel vroeg samengesnoerd, het buitenste nummer draagt er de sporen
van (9).
Dit laatste nummer (10 aug. 1798) valt chronologisch samen met
de tegenslag (Aboukir) en de tijdelijke moeilijkheden van Bonaparte
in Egypte. Heeft De Busscher de uitgave gestaakt wegens de censuur op de nieuwsberichten ? We weten het niet. De reden kan
elders liggen. In nr. XIX bekent hij dat het voor de journalist
zo moeilijk is al de lezers tevreden te stellen ( 10 ) . Misschien wijst
(8) Zie Bijlage I. - Dit eentalig vlaams Prospectus is gedrukt
op een los blad, zelfde formaat als de Brugsche Gazette.
(9) Eigen verzameling te Brugge,
(10) Zie Bijlage II,
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deze uitlating op het feit dat de belangstelling en het aantal inschrijvingen niet beantwoordden aan zijn verwachting. De prijs —
6 livres per 6 maand — was ook niet voor alle beurzen.
In 1798 trouwde Guillaume met Thérèse Manlier, dochter van
een gegoed industrieel en negotiant uit de Brugse textielbranche
(blauwververij) . Als « plaatsing » kreeg de 24-jarige erfzoon de
drukkerij van de Predikherenstraat. Vader Joseph De Busscher
wilde zich, zoals gezegd, voortaan uitsluitend op de boek- en kunsthandel toeleggen.
Guillaume stond, hoe jong ook, in aanzien in de officiële wereld.
In 1794 had hij als verificateur van de assignaten goede diensten
bewezen. Het jaar váór zijn huwelijk was hii lid geworden van de
Jury voor Openbaar Onderwijs. Pas had hij met zijn jonge echtgenote het woonhuis op de Vismarkt betrokken, of hij werd aangesteld tot drukker van de Prefectuur. Kort daarop werd hij lid
van de municipale raad. Blijkbaar voelde hij zich tot de openbare
ambten aangetrokken. Hij was en bleef echter een actief en uitstekend drukker, ook nadat hij in 1804 het stedelijk ambt van
ontvanger der indirecte belastingen (droits réunis) had aanvaard.
In de jaren 1802-1804 leverde hij verzorgde quarto-drukken voor
de jaarlijkse huldeblijk op de prijsuitdeling van de stedelijke
Academie. Een nieuws- en advertentieblad beschouwde hij echter
als de onmisbare spil van een grote drukkerij. In 1804 stak hij van
wal met het Journal de la Lys, het eerste franstalige nieuwsblad in
de geschiedenis van Brugge. In de opvatting van De Busscher was
dit blad de voortzetting van de Brugsche Gazette van Staetkunde en
Koophandel die in het Jaar VI een zo kort bestaan had gekend (11).
Het eerste nummer van het Journal de la Lys verscheen op
25 september 1804, toen concordaat en keizerskroning de vrede
op aarde voorgoed schenen te verzekeren. Gedurende meer dan
tien jaar werd dit blad, dat in mei 1811 werd omgekleed tot Journal
du Departement de la Lys, gedrukt op de persen van Guillaume
De Busscher (12)
Totdat een kwade zaterdag van 1814 die persen kwam overvallen
en het drukkersbedrijf De Busscher te Brugge stopzetten.
(11) Van Eenoo a.w. 93-94. - In het eerste nr. van het Journal
de la Lys, 25 sept. 1804, schrijft De Busscher dat dit nieuwe blad
bestemd is « à reprendre la publication d'un journal que j'ai imprimé
dans l'an six ». Deze uitspraak van De Busscher was tot nu toe
het enige getuigenis voor het bestaan van zijn nieuwsblad in het
Jaar VI (1798).
(12) De wet van « één nieuwsblad per departement » (3 aug. 1810)
had voor gevolg dat de Gazette van Brugge van Bogaert wegviel.
De Busscher en Bogaert waren samen « éditeurs-propriétaires » van
het Journal du Département de la Lys ; de eerste drukte het blad.
Na zes maand kon Bogaert weer werk op eigen persen leggen ;
hij verkreeg de toelating om een advertentieblad te drukken in
verstandhouding met De Busscher, die het beheer ervan waarnam.
Van dit nieuwe, tweetalige blad « Feuille d'affiches... » (Van Eenoo
nr. 45) verscheen het eerste nummer -op 22 november 1811.
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De Geallieerden marcheerden op Parijs. Op Lichtmis 1814 werden
de Fransen uit Brugge verjaagd door een brigade Donkozakken ;
ze trokken zich met hun geschut terug op Oostende. Het Russisch
garnizoen werd aangevuld met Pruisische lansiers en huzaren. Halfvasten naderde, en de Fransen van Oostende zouden een slag slaan.
De zaterdagmarkt was, op 12 maart, in volle gang toen het
geroep opging : de Fransen zijn in Varsenare ! Een paar obussen
vielen in het stadcentrum. Ze zijn aan de Ezelpoort, zo liep het
rond. En opeens rolden vier stukken geschut over de Eiermarkt :
de Fransen stonden voor de Halle. Kozakken en huzaren waren
ontredderd. De Fransen haalden op de markt een voorraad op van
graan, wijn en koopwaren. Een paar maal gaven ze een geweersalvo in de lucht. Na de middag trokken ze met hun buit in goede
orde terug vanwaar ze gekomen waren : door de Ezelstraat en Ezelpoort naar Oostende.
Van de tijdelijke ontreddering van de politie maakten ongure
elementen gebruik om te plunderen. Ze begonnen bij de Ezelpoort
in het landhuis van de ontvanger der belastingen : Guillaume
De Busscher. Op het platteland werden reeds maandenlang de kantoren van de ontvangers overvallen door benden conscrits die er
de registers vernielden en de kas uitplunderden. Eén wetteloos uur
was nu genoeg om de anarchie in de straten van de stad te brengen.
Een wilde bende ging huizen van vooraanstaande Bonapartisten
te keer. De opkoper Maeyens moest het ontgelden. Ook Marlier,
de schoonvader van De Busscher, kreeg plunderaars in zijn huis. En
's avonds vielen ze binnen in het belastingkantoor van De Busscher ;
de aanpalende drukkerij in de Predikherenstraat werd niet gespaard :
« zij stolen alles daer uyt en braeken alles in stukken, smijtende
zijne schoone drukletters ter straete waert, bestaende in de schoonste
collectie van letteren, die men wenschen konde, die eenige honderde
Louis gekost hadde ».
's Anderendaags werd de orde hersteld. Gestolen goed werd
teruggehaald, de ruststoorders werden door de huzaren opgeleid om
te Doornik voor het gerecht te verschijnen (13).
Guillaume De Busscher is niet langer ontvanger gebleven. Hij
herstelde zijn drukkerij, liet zijn vennoot Bogaert voortaan alleen
de Brugsche Gazette naar de wind hangen en zag uit naar betere
oorden. Het volgend jaar plaatste hij zijn naam op nieuwe werkhuizen op de Kalanderberg te Gent. Hij stond in de volle kracht
van zijn leven, had drie veelbelovende zonen en ruim kapitaal voor
de uitbreiding van zijn bedrijf.
(13) Over deze episode : Biekorf 1933, 225-231 (J. De Smet) ; 1953,
238-240 ; J. K. Verbrugge, Gedenkweerdige Aenteeckeningen (ed.
A. Schouteet) 54-55, alsook Biekorf 1924, 75-77.
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Over de Gentse periode mogen we kort zijn. De Busscher was
een vernieuwer van de typografie te Gent en werd de deken van
de Gentse drukkers ( 14) . In 1820 kocht hij, op de tentoonstelling
waar zijn grafisch talent werd bekroond, de eerste ijzeren drukpers
van Bouhoule uit Antwerpen. Te Haarlem behaalde hij in 1823
een nieuwe onderscheiding. Zijn « Librairie d'Education », die vooral
schoolboeken, bloemlezingen en toneelstukken op de markt bracht,
werd door minister Falck gesteund. De Busscher veroverde zijn
plaats in de nieuwe grootindustrie van het boek ; voor de nadruk
van het franse boek — de beruchte contre f acon beige — hebben
zijn persen op volle toeren gedraaid ( 15 ) . En hij was nooit zonder
nieuwsblad. Reeds in 1816 lanceerde hij, vrijzinnig zakenman, een
I ournal de la Flandre van liberale strekking om, doorheen allerlei
taal- en naamveranderingen, over te gaan naar bladen van gematigde
toon en advertentiebladen. Samen met zijn oudste zoon stichtte hij
in 1826 de Gendsche Mercurius die tot ca. 1870 door de associatie
van zijn zonen zou voortgezet worden.
En ook te Gent schreef de erfgenaam van een grote Brugse
almanak-traditie zijn naam in de geschiedenis van de almanak. Een
volksalmanak ditmaal. In 1816 publiceerde Guillaume De Busscher
Den Dobbelen Schaepers Almanach met Broeckaerts bekende vertelling « Jellen en Mietje » ; in 1822 bracht hij de Nieuwen Koddigen
Almanach op de markt ( 16 ) .
In 1837 liet Guillaume de « Werkhuizen De Busscher » aan zijn
zonen over. Hij beleefde nog de glorie van de historische stoet te
Gent in 1849, een gebeurtenis die de faam van Gent zeer ver heeft
uitgedragen. Zijn zonen zag hij bij deze gelegenheid actief en
financieel medewerken aan de grote praalwagen van de boekdrukkunst : een « handelende » wagen met drukkersgasten in historisch
kostuum die vlaamse gedichten en liederen vers van hun draaiende
pers onder het volk uitwierpen (17).
Guillaume De Busscher was lang met hart en ziel Gentenaar
geworden toen hij in deze stad in 1852 overleed. Niet alleen een
wisseling van stad had hij meegemaakt. Doorheen een half dozijn
wisselingen van staatsbewind — van Maria-Theresia naar Leopold I
— had hij een bloeiend bedrijf in stand gehouden, gemoderniseerd
en uitgebreid, en inmiddels de bibliografie van de pers te Brugge
en te Gent met een heel dozijn titels van nieuwsbladen verrijkt.
A. VIAENE
(14) J. de Saint-Genois a.w. 248-251. - Bibliographie Gantoise,
ed. F. Vanderhaeghen, V 6783-.
(15) H. Dopp, La contrefacon des livres francais en Belgique 44
(Leuven 1932) .
(16) P. Claeys Mémorial de la ville Gand 328, 412 (Gent 1902).
(17) Felix De Vigne - Edmond De Busscher, Chars du cortège des
comtes de Flandre 37 (Gent 1853).
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Brugsche Gazette van Staetkunde en Koophandel

Prospectus van Floréal, jaar VI (april 1798).
De hedendaegsche Gebeurtenissen zyn zoo gewigtig dat zy met regt
verdienen de aendagtigheyd van iedereen ; want noyt heeft de wispelteurige fortuyn een rol gespeelt gelyk in deze eeuwe, en wel naementtyk
op het eynde des zelfs. Waer 't dat onze oogen ons niet klaerblykelyk
overtuygden van het gene sedert eenige jaeren voorgevallen is, nauwelyks zouden wy het konnen gelooven, mits men' er geen voorbeeld van
vind in de Historie.
Byna alle Staeten en Landen van het verligt Europa zyn in gisting
en in beweeging. Men tragt overal af te schudden, of ten minsten te
verzoeten, het zwaer, lastig en zoo nadeelig jok het gene men byna
over al opgeleyd had aen de Ingezeetene. Men begeert over al hersteld
te zien de natuerlyke Vryheyd en evengelyke onderwerping aen de
wetten der Burgerlyke gemeenschap...
De menschen zyn gebooren voor de Zaemen-leeving volgens de ingestelde regtmaetige Wetten die zy ten allen tyde schuldig zyn te
eerbiedigen en te onderhouden, om aldus het Algemeen geluk te
bevoorderen.
Om hier in nog meer mede-te-werken, ondernemen wy dit Nieuwsblad, in het welke wy altyd zullen voorstellen, met de aldergrootste
nauwkeurigheyd en onzydigheyd, al het gene meest zal verdienen de
nieuwsgierige aendagtigheyd der Leezers.
(Dan volgt een overzicht van de rubrieken die het nieuwe blad zal
bevatten, alsook de voorwaarden van inschrijving samen met een lijst
van boekhandelaars en kantoren waar kan ingeschreven worden.)
BIJLAGE II

Wel en wee van de journalist in 1798
Wat is het moeyelyk aen eenen Journael-Schryver de verscheyde
lusten zyner Leezers te voldoen ! den eenen begeerd alleenlyk de Staetkande, hy neemt weynig deel in alle andere zaeken ; den anderen
eyscht dat men er eenige Letter-kundige stukken byvoege, altyd Staetkunde 't is een verdriet om' er regt-staende, by in slaep te vallen. Den
Koopman wenscht dat men hem van Koophandel spreke ; den Rechtsgeleerden vraegd dat men hem de Vonnissen door de Rechts-banken
uytgesprooken, kenbaer maeke. De Vrouwen die zig als Mans gedraegen, leezen geerne Ernstige dingen ; en de Mans die, om zoo te
zeggen, de Vrouwen gelyken, worden geerne met Beuzelagtigheden
bezig gehouden. Indien gy van de Schouw-speelen en van de Feesten
geen gewaeg maekt, deeze verlaeten u ; is 't dat gy den Prys der
Waeren en den Wissel-cours niet bekent-maekt, de die begeeren u
niet. Held nae de Gemaetigheyd, de Vergrooters kwellen u ; betuygd
het Vaderland lief te hebben, gy zult Jacobins zyn ; kleefd u standvastiglyk aen de Constitutie, gy word door de twee partyen verdrukt.
En dan ieder dag schryven, in haest schryven, in het midden van
eene menigte van tegenstrydende maeren schryven, ... ziet daer, Burgers ; vergeeft veel aen de Journael-Schryvers die de Republyke lief
hebben, en de leugens verfoeyen ; zy verdienen de gedoogzaemheyd
van alle de eerlyke Lieden.
(Nr. XIX, blz. 3 ; 3 messidor, jaar VI : 21 juni 1798).

41 OUDE DEENAARS VERTELLEN. - Vervolg van blz. 10.

OP DE MEULEN TE DEE
Irma vertelt
En zo kwam Irma aan het woord.
« Ja'k jongske, ja'k, 't is lijk of dat Nest zegt, en een mens
ziet dat nog al voor zijn ogen al is 't da'k tachtentig jaar oud
geworden ben. Wilder waren met vijf kinders, drie meiskes en twee
jongens ; bij mijn grootmoeder ook met vijf, weeral drie meiskes en
twee jongens, en bij mijn grootvaders thuis was 't weer van 't zelfde ;
allee vijf kinders groot kweken bij ons was « een familienestje »,
maar nonkel Peet heeft de boel verbrod.
Als hij trouwde met Amelie Dieriks van op de Scheiding was
dat een beetje tegen de goeste en hij vertrok seffens naar Amerika
om daar te gaan boeren, te Oligon ievers in Iowa, dat was in 't jaar
1882. Hij heeft het niettemin daar goed gesteld hoor ! en Amelie
is goed gebrood geweest. En zij hadden ook dat familienestje van
vijf kinders op te kweken, en daar zie... kopen zij er nu nog geen
derde meiske bij. « Zie je da' nu, zei nonkel Ko, onze Peet kweekt
liever op zijn amerikaans van elks den helft ». Jammer dat die
amerikaanse brieven ook al in de lucht gevlogen zijn ; ze schreven
nogal dikwijls, en grootmoeder en tante Stanse ha'n elk een glasraam daar in de kerke van Oligon met hilder naam op. 't Moet
ginder goe' lucht zijn want tante Amelie is nog maar een goe' jaar
dood ; zij is 101 jaar oud geworden, kijk dat is haar doo'zantje... :
(Ik lees daarop : « In loving remembrance of Amelie De Vos,
bom March 4, 1859, Caprycke, Belgium, died February 10, 1960 >>).
Om voort te vertellen van grootmoeders : zij ha'n de vijf vontegiften van 't familienestje bewaard, vijf geelkoperen koffiekannekes
met een roodkoperen bekske afgeboord ; dat van mijn moeder had
ik in de grond gedolven binst de beschieting. Kunt ge 't lezen ?
« J. T. V. DAMME METER VAN J. M. D. VOS GEBOREN DEN
3 APRIL 1853 ».

Ik moest al vroeg bij tante Wieze en grootmoeder op de meulen
helpen.
'k Zie nog heel de doeninge voor mijn ogen : in d'achterkeuken,
de zomerkeuken dat we zeggen, hadt ge nevens den heerd een
ingemaakt bedde met gordijntjes toe, en al den anderen kant een
spinde ; en langs 't venster een tafel, met een bank, van die breedte
zie, maar langs weerskanten hing er een halfronde opslagplank die
we met een poot vastzetten om 't eten, dat bezette alzo niet veel
plaatse. In de grote keuken, 't winterhuis, stonden er twee ingemaakte bedden, met deurkes met een wervelke toe langs binnen.
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En al den anderen kant van de buizestove stond d'horlogekasse
en de spinde met een glazen kaske bovenop met 't gleierswerk ; en
tussenin 't schot voor nonkels papieren en rekeningen.
In de bestekamer stond 't ledikant en de kommode met koperen
ringen met een lessenaarblad boven de sekreteschuivekes. De grote
eiken kleerkasse en de glazen kasse met 't beste porselein voor de
kerremesse stonden nevens de deure.
In de gang was er een plaatseke, 't winkelke dat we zeiden,
met een toog en een meelbak ; de weegschaal was aan de balke
vastgemaakt : al de enen kant een tinnen bak met de gewichten, en
al den anderen kant een tinnen emmer voor 't meel. We wogen
per steen, dat is drie kilo's. 't Was op te passen in 't winkelke
hoor ! vele kwamen de bakte van over zoveel weken betalen om een
andere te krijgen. Er waren trouwens veel plakkers... e ja ! wat
wilt g'er aan doen : al arme werkmensen thope en ze kosten die
bakte meel niet ieder weke betalen, ja be neen z' jongske. Kijk, ons
moeder zei dikwijls : « Wel wel, toch, dat w'alles moesten hebben
dat op de boek nog te goed staat, ge zoudt rijke kinders zijn ».
Je gaat gaan oordelen : grootmoeder had een keer aan Dingens
500 frank geleend om een kleine kommersie te beginnen en hij zag
nooit meer omme, en 't vrouwmens klaagde bitter : « dat is nu
den intrest voor al onze goedheid ». Maar ziet ge, hij heeft er ook
niet wel meegevaren, hij heeft hem opg'hangen in zijn eerpelkuil.
G'hadt daar Kootje Kamens wij f ; ze smeet altijd heur geld op
den toog en weg was ze. 'k Telde 't na, ja maar 't was wel te kort,
en ze deed dat slag voor slag met de belofte : « 'k ga te naaste weke
wel vereffenen ». Maar als tante Wieze in heur dulle schoot, pakte
ze de zak af en ze goot hem weer in de meelbak. Dat wil nu niet
zeggen dat er geen rechtveerdige dutsen waren onder al die plakkers,
verre van daar hoor !
Kijk Tanse Sleewagens kwam alzo een keer heur biechte spreken
bij grootmoeder : « Bazinne, zei ze triestig, lijk of dat je ziet, 'k ben
weer alzo van mijn twaalfde kindeke, en 'k voel het, daarvan ga'k
sterven en 'k kome het u zeggen omda'k al zovele plak op den
boek hebbe en 'k zou daarmee naar d'eeuwigheid niet willen gaan.
Zou' je niet willen op de rekeninge zetten dat mijn vint allesgaat
g
vereffenen als 't zo late komt en da'k sterve ?> » Wel
^ jon
gske gge
vraagt me naar geen leugens he ? ...maar als 't zo verre kwam en
't kindeke geboren wierd, stierf Tanse in 't kinderbedde. En grootmoeder was er danig van gepakt, en als de vint nu een kleinigheid
kwam afkorten schonk ze de reste kwijte.
En zeggen dat z'allene niet en was. Steefnie Pral stond met
een even grote plak en als ze ziek wierd zei ze : « laat seffens de
meulenare komen met zijn rekeninge ». En als ons Teifiel voor
't bedde stond zei Steefnie : « Meulenare, 'k ga allichte voor de
poorte van den hemel staan en die rekeninge moet ge dan veref-
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fenen met 't beestje dat ginder op stal staat, goed verstaan he,
dat moet g'alzo doen als ik in 't ander vaderland benne ».
Ja maar nonkel Ko en Teifiel moesten van tijd tot tijd een keer
de sponse vagen over een plak... en de ketser lachte dikwijls : « ge
zoudt ze beter in de kave schrijven, ze worden daar aan tijden
uitgevaagd met rook » (4) .
Grootmoeder trok zich eigenlijk niet veel meer aan van de
meulen, ze rustte veel, en achter de noene bleef ze wat « zeuren »
(dutten) en ze wandelde in de lochting. Maar ze bleef altijd
present van geest en ze kaartte veel. 's Zondags was ze netjes
opgezet met heur zwartzijden schorte en gebloemd zwart neusdoekske, dat was alzo een versierde band van gele rozen, en op
heur mutseke was ze eeuwig zindelijk, er mocht geen topke aan
verwerveld zijn : dat was een grote bom in spellewerkkant en dan
een grote band met al weerskanten een driehoekig tapke ook in
kant, en er lag een schoon moree gekleurd lint rond.
W'hebben ze alzo op heur beste afgelegd op heur sterfbedde,
maar w'hadden een ander mutseke doen maken met witte en zwarte
kanten pijpjes ; en als de familie 't eerste gebed gelezen had
kwam 't gebuurte ook een gebed doen en ze boften nog : « wel
wat ligt de meulnarinne toch schone, net of ze leeft, ware 't niet
van die witte en zwarte pijpkes ». De zeilen van de meulen wierden
halfwege opgerold en de wieken overend gezet ten teken van rouwe,
en de ketser zei tegen de peerden : « Fanie en Pluim, we zijn op
ruste, de bazinne ligt over eerde ». Aan de « baalde » voor 't hekken
lag er een strooien kruiske met palmtakskes op d'uitenden en in
't midden, en 't mannevolk nam hilder mutse of al voorbijgaande
en 't vrouwvolk bleef een minuutje staan lezen ( 5) .
Rika Mertijn ging gaan non : « 't gebed wordt verzocht voor
Rooslie Van Damme die overleden is en morgen te zeven uur de
rozenkrans in de kerke ! » Als ge't doen kost wierd dat gerekommandeerd in de kerke voor een rijksdaalder, juist daarom lazen
de mensen de rozenkrans in 't sterfhuis, voor de onkosten, en de
dode wierd dan te togen geleid. Zilie van 't dijkske zei altijd :
« geen mens die ongelukkiger voor 't oordeel gaat verschijnen dan
mijn vader, hij heeft geen hemd aan en aan zijn overhemde hên
we een langsel van een slecht laken moeten zetten, och Ons Here
is bermhertig, hij zal er eentwat mee doen ». Ja, ja jongske de
mensen kosten dan met moeite hilder doden fatsoenlijk afleggen,
vanwaar zou'n ze't g'haald hên.
(4) Is een gekend gezegde : « Schrijf het in de kave, 't gaat uitroken » d.i. 'k ga het zeker niet moeten betalen. Te Gullegem bij
Kortrijk zeggen ze : « We gaan 't boven den heerd zetten ».
(5) Dit gebruik is afgeschaft' gedurende de oorlog 1914-18. Er lag
een kruisje voor het hekken van Roets en de soldaten kwamen en
verboden het : « Dat mag niet meer gezien zijn, hoor ! » De nachtwake heeft langer standgehouden en is stilaan achterwege gebleven.

Maar weet ge wie dat er ook over al die oude gebruiken zou
kunnen vertellen ? Nandje Roets, de oude grafmaker, een eigenzinnig taai manneke en hij rijdt nog per fiets. 't Zal hem hier bij
ons op de koffie vragen en kom het maar af hoor !

Nandje de grafmaker vertelt
— Wat moet ge gilder Bruggelingen nu wel eigenlijk van mij
weten ? vroeg Nandje een beetje achterdochtig.
— Wel Irma zegt dat ge zo goed over 't oude Dee kunt vertellen, ge zijt toch ook nog een van d'oude soorte.
Nandje begint hartelijk te lachen : << Ge zegt het wel mens, oud
genoeg dat ben ik alleszins, 'k ben al de eenennegentig voorbij, en
vertellen kan ik ook wel, maar 'k weet presies niet waarmee begost.
Al dat ik wete van mijn verste onthoud is van mijn grootmoeder ;
ze woonde te Sent-Laureins op Moershoofde bij den Oosthoek, al
deze kant van de vaartdijk in een huizeke van staken, kleem en
riet, met een gemetste kave omdat de boel niet zou in brande
vliegen. Daarvoren wel netjes afgemaakt hoor, maar zonder zolder :
één plaatseke net een scheurke.
De V'leiskreke te Dee paalde aan den Oosthoek en de Vuilpanne,
en d'huizekens aldaar waren net eender, al arme mensen thope.
De Brieversweg die van Sente-Kruis bij Brugge kwam liep er deure
en de postbode van Sent-Laureins kwam aldaar over Dee en
Moerkerke naar Brugge. Beerke Schakens had daar een boek van
en hij kost dat vertellen lijk een paster op zijn preekstoel.
Grootmoeder zei dat er toen toch zoveel armoe was en dat ze
zelfs heur eerpels in een verdoken pitje stolen. En iefvrouw Tonia,
die rijke was, liet 't klooster van Sent-Laureins op eigen kosten
bouwen ; de stenen kwamen per schip te Balgerhoeke toe en
't werkvolk voerde ze een half uur verre weg en were, per kortewagen en ze waren blij, z'ha'n toch een broodwinninge.
Warten mijn vader was peerdeknecht en mijn moeder heeft vele
jaren meisen geweest bij een wedevrouwe op 't hof van Heintje
Rots in de Biezen. Zij is daar uitgetrouwd. Mijn ouders zijn komen
wonen op Dee in den Hogen Roker bij 't Hazenwegelke ; dat is
vroeger nog brouwerij geweest en andere houden staande dat er
in oude tijden daar een abdij zou gestaan hen. 't Huis was met
acht trappen op, en onderkelderd met muren van komsa en schone
dikke eikenbalken. 't Was al een drieweunste als mijn vader daar
kwam. Wilder weunden in 't eerste naast de strate, en in 't laatste
woonde Pauw Piero met een nest kinders die thope plakten van
de luizen en niemand wilde er in schole nevens zitten.
Mijn moeder was straf profijtig en w'hebben meer zout als
smout op ons brood geëten. Nooit kopen wat da' je niet kunt
betalen, zei ze, 'k zou niet geern op de balke staan bij Lieze Klerk.
Dat was 't winkelke met trapkes op en Lieze tekende de plakkers
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met krijt op de kant van de boorden : één cent was een streepke
en 5 cent een schreefke door de (vier) streepkes ; een boogske was
10 cent ; een rondeke met een oogske was een half frankske en
't kruis in de ronde was 1 frank. Twee frank plak gaf ze bijkans
nooit, dat was te vele. Lies kost wel geen namen schrijven maar
ze onthield ze te beter.
Vader was een kloeke vint en ging gaan werken bij de boeren :
doornhagen kappen, leên en vlechten, en meteen was hij ook boomyeller gewapend met reep, bijle en sporen, en wilder jongens liepen
zere achter schole om spaanders en snoekelinge te rapen in een
rollewagen. Vader kwam goed aan zijn brood, en hij had een keer
klaver afgedaan in den polder en kwam thuis met 't schuim op
zijn rebben en lei 20 frank in moeders hand. En 't vrouwmens was
om zot te komen, « twintig frank in huis ! riep z'alzo, wel jongens
we zijn rijke ! » en ze stak ze zere weg in heur mutsedoze.

De schuur van Edewalle

Moeder was straf weiger op heur kakemutse, want ze moest ze
laten strijken bij Manse Fietal, die waste en streek voor de kerke,
en dat was kostelijk. Ze heeft maar die kakemutse afgelegd als
ze versleten was. Ze kwam van Maldegem een keer op 't onverwachts met een sjetten mutseke op en wilder verkenden heur niet
meer, we meenden dat 't Amelie-moeie was die daar kwam gegaan
achter 't Hazewegelke met dat sjetten dotseken op heur hoofd.
Miete Koene was de laatste op Dee die nog een kakemutse met
gekleurde zijden linten droeg, ze ging alzo gekleed mee met moeder
naar « Lourdes » (Oostakker) en al de beevaarders keken meer
naar Miete als naar Onze Vrouwe omdat ze alzo uitstak.
Vader en moeder gingen veel gaan dienen naar 't Kleemkapelleke
te lande te Kaprijke. Een koeiwachter had dat Lieve Vrouwke
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gevonden in 't kleem en hij zette 't beeldeke in een kleemkapelleke ;
maar de paster zette het in zijn kerk en 's nachts kwam 't Lieve
Vrouwke weer in 't kleem. Ze hebben dan een nieuw kapelleke
gebouwd met de vijftien mysteries rondom.
Ze trokken ook mee op Blasiuszondag naar Sent-Laureins, dat
was de zondag na 3 februari, en 't was een stroom van volk langs
de Brieversweg, heel Moerkerke en den Hoorn en Lapscheure en
Mirrelburg en Dee : ze gingen al gaan dienen naar Blasius voor
de puisten en 't zeer in de kele. Aan de Zwane te Dee wierden
ze dikwijls met sneeuwballen bekogeld en in 't weerkeren gingen ze
al de kappelekes naar, en de dronken Deenaars zakten al 't Dijksken
af en plaagden de mensen aldaar. Blasiusfeeste was een zuipersdag
voor 't jong mannevolk. De paster van Dee was straf gekant
tegen die beevaarten, laat dat voor de Belgen zei hij kortaf.
Met de Biezen heeft hij een endeke in stokke gelegen en ze wisten
waarom. Met Biezekermesse was er toen ook een dienst voor
d' overledene en lijk als dat de gewoonte was, gingen ze achter de
dienst, vrouwvolk en mannevolk, arm aan arm al dansen herberg
uit herberg in en zongen : « Er liep een paterke achter 't waterke,
En hij nam dat nonneke bij de hand, hei bazinne de mei... »
En Drieske kwam daar net gega an aan de barele en met hun
zatte kop sloten ze de paster in de ronde en zongen maar : « Er
liep een paterke... » Ge ziet van hier hoe dat hij te kere ging en
van zijn here maakte : « Dat zal de laatste keer zijn dat g'uw
dienst voor d'overledene viert met braspartijen ! ». En 't is alzo
geweest ook, de Biezen kreeg geen dienst meer op hun kermis.
'k Heb ik nog horen zeggen dat Dee vroeger protestants was
en de eerste paster, Gielen, kwam hier toe rond 't jaar dertig en
door tussenkomste van de meulnare Beerke De Roo wierd dat
kerkske gekocht. Maar ja, hoe gaat dat, Beerke kwam later in
ruzie met de paster en verdreegde « 'k ga u doen verzetten » en
't is er van gekomen ook.
Paster Cornelis Leitens kwam in zijn plaatse. Dat was een klein
dul pasterke en 't buiste en 't brieste op zijn preekstoel : « En gij
herbergiers
die nog
aan dronkaards
gijij ?
d
g drankgeeft
g
^ hoedurft
, g,
dat is 't geld ontvangen van hongerlijdende thuis, dat verdient
gestraft te worden... En daar dat spekkekot op de scheidinge !
vergaderinge voor meisjes en jongens... en dat spekkewijf laat ze
maar doen... dat is knechtebrakken kweken ! » Na de mis zeiden
de Deenaars : « hebt g'et g'hoord ? Drieske heeft 't weer afgegeven,
't zat weer te peerde ! »
Paster Leitens wierd nooit anders dan bij zijn bijlap Drieske genoemd, maar daarvoor zagen de mensen hem toch wel geern hoor.
Hij was schrikkelijk gekant tegen de beevaart van St.-Antonius
naar Kleit en van zijn preekstoel donderde hij : « ja, ze gaan
daar dienen naar Kleit voor een konijn ! mens lief... en die dwaze
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mensen denken dat Ons Heer te Kleit eerder gereed zit dan
te Dee... is uw geloof dan zo flauw ?... » En Peet zei in 't portaal :
« De paster heeft goed te zeggen, maar ge kunt toch niet gaan
dienen voor een koe als ge maar een konijn rijke zijt, elk voelt
zijn zeer in de stand dat hij is ».
Drieske zag geern veel keersen branden in de kerk en de wierookpot moest zwieren en klabetteren dat 't schauwe gaf, 't stak op
geen korrelke of een zwaai, en de messedienderkes deden niet liever.
In 't jaar 1851 wierd er een verlang en een uitsprong aan
't kerkske gebouwd met een torre. 'k Zou dat zo goed niet weten
maar 't jaartal stond boven 't portaal gemetst, en mijn moeder zei
dat er dertien soorten van pannen op de dakingen lagen.
Drieske was rijke en hij gaf veel in 't duikerke aan den bedekten
arme : saargen, hemden, lakens en al dat ze broodnodig hadden,
wie in nood is moet g'holpen worden zei hij, en daarmee was 't al
gezeid. Maar hij deed er wat voren hoor ! 't Was een echt pasterke :
twee keers 's jaars ging hij over de plas naar Noord-Brabant gaan
schooien bij zijn vrienden en kennissen, en zijn rijke familie gaf
ook veel voor de arme Deenaars, en Drieske kwam nog altijd te kort.
Hij had een « kleuterschool » doen bouwen bij de kerk en hij
liet twee wezen komen van Rotterdam, juffrouw Mietje en juffrouw
Kato. Juffrouw Mietje had een bultje maar juffrouw Kato was een
schoon snel vrouwmens, en zij had veel aantrek en trouwde met
een viggensnijer, en de Deenaars zongen :
Kato had een vrijer met een kastoren hoed,
En 't was een viggensnijer, ziet wat de liefde doet.
Drieske was peter van 't eerste kindje en hij gaf er zijn naam
aan : Cornelis.
Hoe rijke dat 't pasterke ook was, hij woonde in een leeg
huizeke aan de kerke met zijn streuse maarte, Jans van de paster,
en een klein venijnig hondje. Als hij jongens met meiskes op straat
tegenkwam, dan sloeg hij ze met zijn wandelstok uiteen, maar de
rappe jongens hoorden hem bijtijds aankomen : « 't hondje bast,
Drieske is daar ! » en zij vluchtten.
In de lering was 't al even erg, g'hoorzamen moesten ze, hij
was er geen duts op hoor, hij sloeg met zijn pette en sleurde de
stoute jongens met de schouder uit de reke. Hij kende zijn
Deenaars deur en deure, want hij heeft er 33 jaar gestaan en
z'hebben zijn 25 jaar jubilee gevierd. Drieske liet een nieuwen orgel
zetten en de kapelaan van Gog, een muziekant, speelde zo schone.
De paster wierd veel ere aangedaan, 't was een schone messe met
zes man aan den autaar en ze moesten kleren lenen te Eerdenburg,
maar de paster kreeg een nieuwe gouden kasuifel met 't Lam Gods
op. Die kapelaan is weggegaan 't jaar van mijn eerste kommunie en
Drieske vertrok in 't jaar 1884 als ik koeiwachter was bij Dees Maas.
Slot volgt.

M. c.
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BALJUW JACOB WYBO UIT PITTEIVI
PRINS VAN DE REDERIJKERSKAMER VAN TIELT IN

1539

De geschiedenis van de « Aloude Kamer van Rhetorika » van
Tielt werd geschreven door Alfons L. de Vlaminck en verscheen
te Gent, nu een eeuw geleden ( 1). In dit lijvig werk behandelt de
auteur uitvoerig de deelname van de Tieltse kamer aan het Landjuweel van Gent in 1539, waar zij verscheidene prijzen behaalde.
A. L. de Vlaminck ( 2) heeft tot in bijzonderheden deze merkwaardige Tieltse prestatie beschreven. Niet minder dan 27 bladzijden
worden gewijd aan het Tieltse aandeel in dat landjuweel dat « altijd
als eene der roemrijke gebeurtenissen bij onze maetschappij geboekt
(zal) staen ». De schrijver heeft van de Tieltse stadsrekening van
het jaar 1539 ( 3) gebruik... maar ook misbruik gemaakt. Of ten
minste gezondigd door verzuimenisse. Dit ter inleiding.
De Vlaminck zegt o.m. dat uit de gemeente Pittem alleen « den
nombre van vyftich persoonen of daeromtrent » zich bij die gelegenheid aansloten bij de Tieltse kamer. Het aandeel van de andere
parochies uit de roede van Tielt « was niet minder aanzienlijk » (4) .
In feite gaat de schrijver hier te ver : de Pittemse deelname wordt
in de stadsrekening van 1539 inderdaad zo aangegeven, maar van
« andere parochies » die zouden geholpen hebben aan de Tieltse
triomf is in dat stuk geen sprake. Alleen Pittem wordt in dat
document vernoemd als leverancier van rederijkers aan Tielt !
De Vlaminck vermeldt dat de Prins van de Tieltse kamer — of
de ziel van de Tieltse toneelspelers- en dichtersgilde — op dat
ogenblik Jacob Wybo was, zonder iets er aan toe te voegen. En zo
denkt de goedgelovige lezer dat deze Jacob Wybo, prins der kamer,
een rasechte Tieltenaar is. Mis... want hier legt De Vlaminck
de stadsrekening van 1539 het zwijgen op. Zo gaat Tielt dan
pronken met andermans veren.
Jacob Wybo — of Wijbode — was baljuw van Pittem waar hij
ook woonde. Zo is het te verklaren dat ongeveer 50 toneelminnende
Pittemnaren naar Tielt trokken om er met hun baljuw, prins van
de Kamer, de Tieltse kamer van retorika te versterken. De stadsrekening van 1539 zegt het volgende :
(1) A. L. De Vlaminck. Jaerboeken der aloude Kamer van Rhetorika, Het Roosjen, onder kenspreuk : Ghebloeyt int wilde, te Thielt.
Gent 1862.
(2) Alfons L. de Vlaminck (Tielt 1831 - Elsene 1905) was zoon
van de geneesheer-rederijker Louis de Vlaminck (f 1835), secretaris
van de Kamer van Rhetorika. Alfons werd arrondissementscommissaris te Dendermonde en inspecteur L.O. Als archivaris van de stad
Dendermonde gaf hij een reeks belangrijke werken uit over de
geschiedenis van deze stad.
(3) Rijksarchief Brugge. Aanwinsten nr. 167, Stadsrekeningen van
Tielt over de jaren 1538-40 (één register).
(4) De Vlaminck a.w. blz. 80.
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Ten zelven daghe [t'zondaechs daernaer xiie in Julio
xvcxxxix] Jacob Wybode woonachtich inde prochie van Pitthem
prince vander Rhetorycke van dese stede, met hem brynghende
den nombre van vyftich persoonen ofte daer ontrent alle vuytter
zelve prochie van Pitthem ghecleet int groene zoo zij metter zelve
Retorycke te Ghendt gheweest hadden, zes cannen wyns ten x sc.
par. den stoop compt vi lb. par. » ( 5) .
De auteur verhaalt verder dat op dezelfde dag aan Jonkheer Joris
van Claerhout ook vier kannen wijn geschonken werden door de
Tieltse magistraat ( 6) . Hij had de Tieltse kamer vergezeld naar
Gent en dat was nu de « geste » van de Tieltse schepenen. Dat is
heel begrijpelijk voor wie de Tieltse stadsrekening mocht lezen.
Die Joris van Claerhout, heer van Hamme, was voogd van de nog
onbejaarde heer van Pittem en dus feitelijk zelf heer van Pittem.
Trouwens hij trad als zodanig op, zodat Jacob Wybo eigenlijk
de eerste dienaar van Joris van Claerhout was. Als eerste onder
de bekwame Pittemse toneelspelers en dichters verdiende jonkheer
Joris wel zijn vier kannen wijn. Daarbij komt nog dat onze Joris
van Claerhout in 1538 deken geworden was van de Tieltse St.-Jorisschuttersgilde, zowat de zustervereniging van de kamer van retorika.
De stadsrekening van 1538 zegt :
« Jo '' Jooris van Claerhout heere van Hamme als hy by heere,
wet, coninck end Guldebroeders van St Jooris deken vande zelven
guide ghecoren was, twee cannen wijns te ix sc. par. den stoop
comt xxxvi sc. par. » O.
Dit alles staat te lezen in de stadsrekening van 1538 en 1539.
Waarom dat dan niet medegedeeld in dat lijvig werk ?
Die Jacob Wybo bleef, volgens De Vlaminck, prins van de Kamer
tot in 1544. In dat jaar kwam ook een nieuwe baljuw te Pittem
in functie, zodat wij kunnen onderstellen dat Jacob Wybo in dat
jaar overleden is. De gegevens ontbreken om te zeggen welk aandeel Jacob Wybo heeft gehad in de schepping van de Tieltse teksten,
refreinen en zinnespel. Dit laatste omvat 559 verzen, volgens de
heruitgave door L. M. van Dis en B. H. Erné, van de zinnespelen
in 1539 te Gent opgevoerd (8).
Hierbij aansluitend moeten wij zeggen dat de Wybo's te Pittem
een voorame rol in het dorpsleven hebben vervuld in de 15e en
16e eeuw ( 9) . Er staat nog een Joris Wybo bekend, geboren te
Pittem in 1530 en overleden te Londen in 1576, die als calvinistisch
predikant een aandeel heeft gehad in de beeldenstorm. Was deze
Joris Wybo de zoon van de baljuw en prins Jacob Wybo ? Het is
(5) Stadsrekening 1539 f. 25bis r. et v.
(6) De Vlaminck a.w. blz. 104 ; stadsrekening 1539 f. 25bis r.
(7) Stadsrekening 1538, f. 24 en 24bis v.
(8) Literatuuropgave over dit Landjuweel, zie catalogus « Verzameling kostbare werken. - Ontstaan en ontwikkeling van een
afdeling van de Koninklijke Bibliotheek ». Brussel 1961, blz. 87-88.
(9) V. Arickx, Geschiedenis van Pittem, blz. 246 (Pittem 1951).
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goed mogelijk, zoals het ook aanneembaar is dat Jo ri s van Claerhout
zijn peter was. In 1530 was deze laatste reeds voogd van de toen
nog zeer jonge heer van Pittem, zijn neef Jacob van Claerhout.
Ergens staat te lezen dat de vader van Joris Wybo een Tieltenaar
was ( 10), omdat men wellicht aannam dat Jacob Wybo, prins van
de Tieltse rederijkers, uit deze stad afkomstig was. Zo misleidt
de ene Tieltse schrijver zijn andere stadsgenoten-historici !
Zonder verder in te gaan op de zeer bewogen levensgeschiedenis
van Joris Wybo, « alias Sylvanus », moet deze calvinistische predikant hier vermeld worden als dichter en verzamelaar van een protestants liederboek dat posthuum werd uitgegeven. De titel van dit
werkje luidt als volgt :
« Gheestelijcke Liedekens gemaect (ende oock sommige by een
vergadert) tot stichtinge aller Christgheloovighen. Door M. Joris
Wybo alias Sylvanus voormaels Dienaar der ghereformeerden
Ghemeynden Christi binnen Antwerpen ende daer naer inder Nederduytsche Kercke tot Londen. t'Hantwerpen. By Jasper Troyens, woonende op de Catte Veste in den Tennen Pot. Anno MDLXXXII ».
Een tweede druk bij dezelfde uitgever verscheen te Gorcum in
1596. Over dit werk schrijft Dr. G. A. van Es dat de liederen van
Wybo ongekunsteld en gevoelig zijn. Is hun vorm minder zeker,
de poëzie is echter gedragen door een innerlijke bewogenheid (11).
Samenvattend menen wij De Vlaminck zo te mogen aanvullen :
In 1539 trad de Tieltse rederijkerskamer op te Gent in het groot
landjuweel. Onder de leiding van haar prins Jacob Wybo, baljuw
van Pittem, behaalde deze kamer meerdere prij zen in dit tornooi,
dank zij de medewerking van een vijftigtal Pittemnaren die, met
hun dorpsheer aan het hoofd, de oproep van hun baljuw beantwoord
hadden.
V. ARICKX

BRONAANDUIDING

Met de nieuwjaardagen was ik in Kortrijk waar ik dan nog eens
de gelegenheid had een praatje te slaan met mijn welbeminde
ongeletterde, 84 jaar oude wasbleker.
Toen hij mij een sterke bewering opdiste die ik met moeite
kon geloven, gaf hij mij de « bron » aan om zijn gezegde te staven.
Ze lag helemaal in de lijn van zijn oud beroep en hij zei :
Dat moogt ge vrij geloven. 't Staat geschreven in den boek van
d'hemden, achterste slippe, onderste zoom.
G. P. B.
(10) G. Desmet en J. Devriendt, Het godsdienstig leven te Tielt
in het verleden en op heden, blz. 15 (Tielt 1938).
(11) G. A. Van Es, Hervorming en Calvinisme, in Geschiedenis van
de letterkunde der Nederlanden III blz. 171, 173 (Antwerpen 1945).
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EIGENAARDIGE BEROEPEN UIT DE OUDE TIJD
1796-1797
Waar is de tijd van de rondzeizende lepelvertinners, de wannelappers, de uurwerkmakers en de zovele andere beroepen, die nu
folklore geworden zijn en in de wereld van onze economisten als
verdoken werkloosheid zouden bestempeld worden. Vroeger waren,
en nu zijn er nog, hier en daar mensen die op een eigenaardige
manier aan de kost komen en minder voorkomende stielen bedrijven.
De lijsten van de betaalde patentrechten uit de Franse Tijd (1)
zijn hieromtrent zeer interessant. Wij zagen ze eens na en geven
hier enkele minder gewone beroepen op. De bewaarde lijsten
betreffen vooral het zuidergedeelte van West-Vlaanderen en lopen
vooral over de jaren 5 en 6 van de Franse Republiek. Wi j vullen
ze aan met een paar gegevens uit de registers der afgeleverde paspoorten naar het buitenland. De hierna opgegeven namen en getallen
zijn niet absoluut. Men mag schatten dat het grootste derde deel
der negocianten en stielmannen geen patent aanvroegen en dus het
patentrecht ontdoken ( 2) .
Vooreerst waren er de rondreizende ambachtslieden en handelaars.
Louis Vermeulen en Jan Bapt. Verhelle van Izegem kregen in
het jaar IV (1795) een buitenlands paspoort als « marchands forains
de toile sur la Hollande ». Verschillende Roeselaarse nieuwmarktenaars waren gepatenteerde « marchants ambulants ». Ook buiten
Roeselare waren er leurders ; te Harelbeke Pieter Ant. Vlieghe
« colporteur avec balie », 2 te Herseaux, 1 te Moeskroen, 3 te
Dottenijs, 4 te Waregem. Te Ieper was de weduwe van Houtte
een gepatenteerde « marchande savoiarde » en te Beveren-IJzer waren
Jan en Jacques Hofmann « officiers de santé ambulants ». Er moeten
heel wat meer zulke trekkers geweest zijn, en in de patentlijsten
komen er misschien verschillende handelaars voor die eigenlijk leurders waren, zoals wellicht Sperlaeken van Poperinge, handelaar in
gezouten vis, en Pieter van Tieghem van Sint-Denijs, « lunettier ».
Op « kunstgebied » telde West-Vlaanderen enkele gepatenteerden... Zo de weduwe van Augustin van Gheluwe uit Roeselare,
die zichzelf als « artiste » opgeeft ; te Tielt Ant. Graveele, « directeur des comedies » en te Ieper Jos. Ferrand « entrepreneur de
spectacle ». Buitenlandse paspoorten werden verder uitgereikt aan
James Warden van Oostende, 37 jaar oud, blijkbaar een geboren
Engelsman, « artiste » van beroep, om voor twee maand naar Emden
in Westfalen te gaan. In hetzelfde jaar IV (1795) vertrok Anne
Fr. Lefèvre van Brugge, 33 jaar oud, van beroep « artiste drama(1) Rijksarch. Brugge, Fr. Arch., nr. 488. - De gegevens van het
arr. Brugge ontbreken.
(2) On 1 vendémiaire, jaar 7, waren er in West-Vlaanderen nog
3.951 af te leveren patenten van het jaar 6 '
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tique », naar Rotterdam. Een paspoort kreeg ook Jean Marin Moretti,
geboren te Riva in Zwitserland, 31 jaar oud, « sculpteur » wonende
te Brugge, om naar zijn vaderland terug te keren. En de Ieperse
magistraat Jos. Desiré de Wolff, 29 jaar oud, die naar Kopenhagen
reisde, gaf als beroep op « homme de loi et de lettres ».
Dat er een groot aantal beroepskunstenaars en -kunstenmakers
waren, is zeker. De wegwijzer voor de stad Brugge in 1842 gaf
nog onder de titel « Kunsten » de namen op van niet minder dan
negen (beroeps- ?) dichters. Geen enkele van die negen namen zegt
nu nog iets...
Bepaalde gemeenten of gewesten telden, meer dan elders het
geval was, een concentratie van bepaalde beroepen, zodat men zich
afvraagt of hier soms geen locale nijverheid bestond, die misschien
nu vergeten is. Uit 1796-97 dan de volgende gegevens.
Te Proven en omgeving waren enkele azijnbrouwers, een stiel
die bijna nergens elders voorkwam ; 4 te Proven, 1 te Beveren en
1 te Haringe. Hun productie was dus alleszins van meer dan losaal
belang.
Te Outrijve en omgeving waren er meer kolenhandelaars dan
elders : 4 te Outrijve, 2 te Bossuyt, 1 te Helkijn.
Moeskroen had alleszins 7 ververs en in de gemeenten aan de
grens op de Leie, alsook rond Diksmuide, waren er enkele kalkbranders. Kalkhandelaars waren er een beetje overal, maar te Leffinge
waren er drie en te Bredene ook één.
In de streek van Wevelgem telde men verscheidene « graissiers ».
Wellicht gaat het hier om handelaars of fabrikanten in zeep, vetten
en oliën, kortom « vettewariers » ? Te Wevelgem waren er 11, te
Moorsele 4, te Marke 1, te Dadizele 2, te Bellegem 1, te Rekkem 1,
te Lauwe 2.
Langsheen de grensstreek bestond er een wolindustrie. Poperinge
was er voorzeker het centrum van, als men tenminste een schatting
mag maken naar het aantal afgeleverde patenten. Aldus waren er
te Poperinge alleszins 9 wollekaarders, 6 wollekammers en 2 wollehandelaars.
In de streek van Diksmuide tot aan de grens telde men verscheidene schippers. Alveringem 2, Houtem 1, Pollinkhove 10,
Oostvleteren 3, Westvleteren 1, verder te Leisele, Izenberge, SintKatharina-Kapelle. Er zullen er nog veel meer geweest zijn. Zo telt
de gemeente Werken bij Diksmuide nu nog enige schippersfamilies
die daar gedomicilieerd zijn, maar sinds lang elders verblijven. Deze
toestand herinnert aan de tijd toen de IJzer en de bijrivieren druk
bevaren werden door schippers uit de streek ( 3) .
Te Poperinge waren er 6 « marchandes des modes » en één
« monteuse des modes ». Overal elders veel minder. Te Kortrijk
hadden we een vrouwenkleermaker, Jos. Verdiere.
(3) B. Slembrouck, Werken (1953) blz. 24.
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Te Ieper waren er verschillende flessenhandelaars, alsook twee
borstelmakers en een vijftal knopenmakers.
Natuurlijk werden er toen veel beroepen uitgeoefend die nu,
door de veranderde levensomstandigheden, zo goed als verdwenen
zijn, maar toen heel normaal waren, alhoewel ze misschien niet zo
veelvuldig voorkwamen. Molenmakers bij voorbeeld vond men de
hele provincie door, alsook wapenmakers en poederhandelaars, gareelmakers en riemensnijders en kaarsgieters. Minder kwamen zeefdenmakers voor (Jacques Germain, Avelgem), graanmeters (Pieter
Glaurier, Waasten) of touwslagers en snuifmakers. Maar er waren
al meubelhandelaars (Jean Battheus, Tielt) en stoeldraaiers (August
Delambre, Waasten, « chaisentier » ? ; Pieter Decroo, Elverdinge,
« faiseur de chaises >>).
Pottenbakkers vond men overal. Het is meestal niet uit te maken
of het hier fabrikanten of handelaars waren, en of ze fijn plateelwerk of grove aarden buizen en pannen bakten. In vele gevallen
waren het marskramers. Benoit Marrecau van Nieuwkerke was
« marchand de pourcelaine et christaux ».
H an delaars in stoffen waren er genoeg. Zelfs gespecialiseerde. Te
Ieper waren 4 winkels, gehouden door dames, die « marchande en
soyeries » waren en misschien dameskleren verkochten. Te Proven
was er een « marchande de gaze », Marie Lobedey. Er waren winkels
die uitlsuitend één bepaalde stof verkochten, zelfs in kleine localiteiten. Te Ingelmunster woonden 2 verkoopsters van katoenen
stoffen in detail. Te Heestert verkocht Jos. Brugghe « de toiles
communes » en te Brugge was er een handelaar in zonneschermen.
Er waren handelaars in hennep (P. F. Vandekerckhove, Helkijn),
in « lin en bottes » (Pieter Mafaut, Sint-Elooi's-Vijve) . Te Roeselare, Kuurne en Menen waren er handelaars in oliekoeken, maar
niemand wordt uitdrukkelijk als vlashandelaar vernoemd. De vlasbewerking zat dan immers nog uitsluitend in handen van de vlasproducent.
Nergens vonden we groentenhandelaars, maar er waren handelaars
in fruit. Twee te Gistel, en Lauwe telde drie « fruitiers en boutique ».
Te Alveringem was er een handelaar in appels (Henri Lutsen) .
Hier en daar kwamen pompenmakers voor. Te Tielt Francis
de Geetere (pompier) en te Gistel Pieter Bryo (faiseur de corps :
corps de pompes) .
Benevens de dorpssmeden waren er heel de provincie door een
behoorlijk aantal « marchands de fer » en « marchands de cuivre ».
Te Roeselare was N. Desmet « fondeur de métaux ». Te Ieper waren
vier handelaars in nagels en te Roeselare één « épinglier ». De
edelsmeden daarentegen zijn nauwelijks vertegenwoordigd. In de
patentenlijsten vonden we alleen de namen van Pieter van Tornhout,
Elverdinge (argenteur) en Pieter Wybo, Ieper (batteur et tireur
d'or) .
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Een aantal beroepen zijn nergens onder te brengen. Ze hebben
met mekaar gemeens dat ze alle eigenaardig zijn of toch zeer
zeldzaam voor de Franse Tijd. Te Ieper was er een speelkaartenmaker (Ch. Antonne) . Reninge had een koffiehandelaar in de
persoon van Jacques Juiny en Lauwe had in Joh. Maertens een
handelaar in chocolade. De Tieltenaar Guillaume Cans was « herborriste ». Te Langemark woonden twee « experts de bêtes » en te
Elverdinge waren Pieter de Roovere en Pieter Morlyn « propriétaire
de bátiments faisant le cabotage » en Gaspar Pillet van BeverenIJzer gaf als beroep op « loueur de chaises » (huurhouder).
Jean Verlée van Ieper was « vernisseur » en Jan Baptist Lauwers
van Zwevegem was uitsluitend « vendeur de cidre ». Blaise Lampe
van Rolleghem was ook gespecialiseerd, hij was « marchand de
jambons ».
Vermelden we hier ook de aanwezigheid in West-Vlaanderen van
enkele pruikenmakers in de steden of de grotere gemeenten, langs
wiens kundigheden onze voorouders deelnamen aan de mode van
de pruikentijd.
Ten slotte zijn er enkele, meestal vreemde beroepen, waar wij
de juiste betekenis voor het gissen hebben. Jan Bapt. Daenens van
Desselgem was « marchand de rots et harnots » (rieten en kammen
voor wevers ?) ; Pieter van Durme van Waregem was « carottier »
(tabakkrotten ?) ; Cornil de Hond van Leffinge was « faiseur de
lattes » (misschien latten zoals er tot voor kort in de streek van
Beernem en Sint-Joris-ten-Distel werden gemaakt ?) ; Pieter Wybaillie
van Ieper was « marchand de cannes » (riet- of wandelstokken ?)
en Francis Vandewater was « chyron » (?) .
Ter vergelijking, en omdat er bijna niets opgegeven wordt van
Brugge en omstreken, nemen we willekeurig enkele eigenaardige
beroepen, uitgeoefend in de stad Brugge, zoals ze plechtig werden
gedrukt in de officiële wegwijzer voor de stad in het jaar 1842.
In 1842 waren er te Brugge 2 soorten kolenhandelaars : in boskolen en in steenkool. Er was een koopman in Mechels kalk, één
in potas en enkele in schors. Er waren fabrikanten in meubelpapier,
in « ouwelkens » en één in « verdimicelle », alsook één pijpenmaker.
Onder de wetenschap, bij arts en apotheker, staan twee « vroedmeesters » naast de 16 vroedvrouwen. Onder de kunsten telde
men, zoals boven reeds gezegd negen dichters, maar ook een tandinzetter en twee vuurwerkmakers. De gewone ambachten vermelden
twee breukbandmakers, een « loodzaedgieter », leest-, boog- en pijlmakers, drie houten pompmakers, 17 rijtuigverhuurders, strooienhoedmakers, een visnetbreier, een zeilmaker, en een zwart asch en
blinkselmaker ». Te Brugge waren er eindelijk vijf winkels van
kinderspeelgoed.
Men make zich echter geen illusies. Moest men thans de stand

-- 55 --

van zaken onderzoeken dan zou men even eigenaardig verrast zijn
door de kleurrijke gamma van werkelijk zonderlinge beroepen die
onze gespecialiseerde maatschappij kent. Een aantal beroepen zijn
natuurlijk uitgestorven. Men denke echter niet te vlug dat ze volledig weggeveegd zijn. Zo telt West-Vlaanderen nog een fabriek van
pijlen (Ingelmunster) . En wie van onze « verstandige vlamingen »
uit Biekorf wist dat er even buiten de poorten van het nijverige
Kortrijk meer dan één fabriek bestaat, met een respectabel aantal
werklieden, waar alleen maar vogelkooien worden gevlochten en
uitgevoerd zelfs naar Amerika ?... Neen, het eigenaardige en het
curieuze is nog niet weg uit West-Vlaanderen.
L. VAN ACKER

AVERECHTSE PROCESSIE OP DRIEKONINGEN

De mededeling van E. N. in Biekorf (hiervoor blz. 26) trekt de
aandacht op de volgende bijzonderheden in Geschiedenis van het
kerkelijk en godsdienstig leven in W.-Vl., van D. Lescouhier, III
(1927), blz. 572.
« Een averechtsche processie werd tot aan den oorlog [ 1914]
of wordt tot nog toe op vele plaatsen gehouden op Driekoningendag
of de Zondag erna, om te beteekenen dat de Wijzen, na het Kind
Jezus aangebeden te hebben, langs een « anderen weg » naar hun
land terugkeerden. Melden we o.m. de volgende parochiën : Alveringem, Bovekerke, Dudzele, Gits, Gijzelbrechtegem, Heule, Houtave,
Hulste, Ingooigem, Izegem, Keiem, Komen, Koolkerke, Lapscheure,
Lauwe, Lissewege, Lo, Marialoop, Merkem, Nieuwpoort, Oostnieuwkerke, Oostrozebeke, Pervij ze, Proven, Wevelgem, Zillebeke. »
Waar is dat gebruik heden nog in voege ?
B. S.
Gevonden op het oude Monnikenrede

Een cirkelvormig loodje (diameter 17 mm) werd onlangs door dhr.
R. Dekeyser, hoofdman van de St.-Guthagokring, gevonden op het
grondgebied van Monnikenrede. De twee zijden worden hier afgebeeld.
Wat verbeelden de tekens ? Identificering ervan wordt gaarne ingewacht.
R. C.

CR62.
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WIELTIENDE TE MALDEGEM

In Biekorf 1957 (blz. 57, 304 en 371) was er sprake van wieltienden te Ardooie, Roeselare en Rumbeke. Ook te Maldegem treft
men de « wieltiende » aan (d.i. een tiende die ieder jaar, een zekere
cyclus rond, van bezitter verandert) , ze wordt daar echter niet met
die naam genoemd maar heet er Ommeloop (in het latijn Decima
Magna ; Rijksarchief Brugge, fonds Jesuieten nr. 4831) .
Deze tiende bestond te Maldegem uit vier delen : de Bredetiende,
de Schagetiende, de Meulentiende en de Waltiende. Al dat gebied
lag rond Ten Rade, de Schage- en de Bredetiende hadden daar zelfs
hun begin ; de twee andere lagen wat verder.
De Bredetiende lag bij de Bredeweg : dat was de naam van de
tegenwoordige oude steenweg naar Gent, voor het deel tussen
Maldegem en Adegem.
En wie de nieuwe weg naar Gent volgt, dus de betonweg, rijdt
dwars door de Schagetiende, n.l. een weinig oostwaarts van de plaats
waar de signalen het verkeer op dit gevaarlijk kruispunt regelen.
Men rijdt daar door een gehucht dat nu de Kattenhoek genoemd
wordt, en die Kattenhoek staat in het brandpunt van de lokale
belangstelling omdat de inwoners een proces voeren tegen het dempen van een wegel. Een proces dat zelfs aanleiding gaf tot een
heropflakkering van dorpspolitiek.
De Meulentiende lag ten zuiden van de Schagetiende en dankt
haar naam aan een oliemolen die tussen de Kattenhoek en Eelvelde
stond, aan de oostkant van het Meulenstraatje. Die molen was
begin 17e eeuw reeds verdwenen.
De Waltiende lag rond het leen Wallant, een reeds lang verdwenen hoeve, op het grondgebied van Adegem maar dichtbij de
grens van Maldegem.
Die vier tienden werden dus samen de Ommeloop genoemd.
Het Kapittel van Harelbeke, de voornaamste tiendeheffer op Maldegem, was er de grootste eigenaar van. En de inning gebeurde
als volgt.
Het ene jaar inde dit Kapittel de inkomsten van de Schage-,
Wal- en Meulentienden en de helft van de Bredetiende (die het
meest opbracht) . De andere rechthebbenden — meestal rijke burgers
van Maldegem — streken de inkomsten van de andere helft van
de Bredetiende op.
Het volgende jaar nam het Kapittel van Harelbeke de volledige
inkomsten van de Bredetiende en de drievierden van de Schagetiende met de helft van de Wal- en Meulentienden. De andere
gerechtigden inden dan wat overbleef. En zo verwisselde men ieder
jaar.
D.

VERSTRAETE
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MENGELMAREN
KLOOSTERKLOKKEN VAN ST.-WINOKSBERGEN

verkocht te Brugge in 1657
De krijgsverrichtingen in Vlaanderen hadden de abdij van
St.-Winoksbergen beroofd van de inkomsten van haar hofsteden.
Vandaar geldelijke verlegenheid. In de herfst van 1657 werd de
stad bedreigd door de verbonden Fransen en Engelsen. (In 1658
zou ze ook ingenomen worden en weldra voor de Spaanse Nederlanden verloren gaan) . Op aanraden van de markies van Caracena,
de toekomstige Spaanse gouverneur, besloten de monniken hun
klokken te gelde te maken liever dan ze in de handen van de
veroveraar te zien vallen. Nog meest echter uit vrees dat ze, bij
de inneming van de stad, hun eigen klokken tegen een grote som
zouden moeten terugkopen. Zo was nu eenmaal het krijgsrecht :
bij de overgave van een belegerde stad werden al de klokken bezit
van de vijandelijke artilleriemeester, die ze alleen tegen een zware
« redemptie » weder vrij gaf.
De monniken verkochten hun klokken te Brugge, Gent en elders
nog. (Chronique et cartulaire Bergnes-St.-Winoc, ed. A. Pruvost,
II 519) . Voor Brugge heeft de patriciër Jacques Inbona de lotgevallen van drie van die klokken in zijn Handschrift (Rare
Geschriften) p. 106 opgetekend. Hier volgt zijn nota.
« Inde macnt van novembre 1657 arrijveerden alhier tot Brugghe
de clocken uut de abdie van sinte Winnocx tot Berghe drije int
ghetalle weeghende de meeste 11.000 pondt ende de tweede 9000
ende de derde 7000 pondt, ende wierden ghestelt te coopen ende
wierden de twee minste ghecocht by die van onse vrauwe kercke
ende de meeste wiert ghebroken tot spise ».
Welke zijn de verdere lotgevallen geweest van die twee klokken
van St.-Winoksbergen in de Brugse 0. L. Vrouwetoren ?...
Bijzonderheden over afkoop van klokken — en over het vluchten
met klokken o.m. uit Leke naar Diksmuide en Brugge in 1667
en 1683 — kan men vinden in Biekorf 1958, 312-313, 362.
Men weet dat, na beleg en capitulatie, de redemptie niet alleen
ging over de klokken, doch over al het metaal in de stad, uitgezonderd ijzer, goud en zilver. Ook het tinnewerk viel onder de
wet. In de praktijk ging men als volgt te werk, daar de betalingstermijn zeer kort was (gewoonlijk niet langer dan acht dagen) .
Het stadsbestuur betaalde onmiddellijk een forfaitaire som met
geleend geld en legde dan een taks op al de inwoners die in bezit
van koperen ketels waren ; de koperslagers en tinnepotgieters
hadden bijzonder zware bedragen op te brengen. De schepenen
onderhandelden ook met de geestelijke instellingen om hun contingent voor redemptie van klokken, ketels en koperwerk vast te
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stellen. Bij de capitulatie van 1677 betaalde de stad Sint-Omaars
een som van 18.000 pond als redemptie aan de artillerie-luitenant
van Lodewijk XIV. (Bulletin Antiquaires de la Morinie VII
126-127) . De uitvoerigste rekening over zulk een redemptie is
zeker deze van Gent in 1678 (Messager Sciences Historiques 1883,
39-53) ; de vastgestelde som was aanzienlijk, Vauban had immers
zelf de belegeringswerken geleid en Villeroy was geen zoete kerel.
En de « prince d'Iseghem, de la maison de Gand », die aan het
hoofd van de Franse eenheden zijn intrede deed in de « stad zijner
vaderen », schijnt niet te zijn tussengekomen om de eisen der
artilleriemeesters van de Zonnekoning te matigen.
A. V.

DRIEMAAL SPERMALIE

Klooster Spermalie — ontstaan uit een stichting te Slijpe in
1200 — heeft, als cisterciënzerklooster, een Honkevlietse, een Sijseelse en een Brugse periode. De eerste was de kortste. De eerste
zusters te Slijpe liepen nog rond met de eerste bouwplannen toen
zij, in 1239-1241, uit hun « Nieuwland » van Slijpe werden overgeplant naar Sijsele. De wil die de zusters van schorre naar houtland
— en van het Blote naar de heirweg Brugge-Antwerpen — verplaatste was deze van Egidius van Bredene. Deze grafelijke dignitaris en kerkelijke beneficiaris belegde de inkomsten van een
veelvoud van prebenden in een nieuw domein op Sijsele, waar een
hof voor hemzelf en een hof met klooster voor de zusters van
Slijpe werden ingericht. Na de dood van hun weldoener kenden
de zusters — een gemeente van een twintigtal — drie gelukkige
eeuwen zonder geschiedenis. Bouwstoffen voor onze hagiografie of
voor de (letterkundige) vroomheid der Nederlanden hebben ze
niet geleverd. Ook niet na hun overgang — samen met de algemene
landvlucht van de kloosters — in de veilige wallen van Brugge na
de geuzentijd. Hier kochten ze de verlaten residentie van de abt
van Duinen, het Hof ten Dune in de Snaggaartstraat, en bouwden
er (1600-1630) een derde Spermalie. In 1840 kocht kanunnik Carton
de gebouwen van dit in 1797 opgeheven klooster om er een nieuw
gestichte kloostergemeente in onder te brengen die zich toewijdt
aan het onderwijs, inzonderheid van dove en blinde kinderen.
Dit actieve Spermalie van onze tijd, dat een grote pedagogische
en caritatieve uitstraling kent, vierde verleden jaar zijn 125-jarig
bestaan. In een keurige en rijk geïllustreerde feestbrochure wordt
heel de historische trilogie van naam en huis, en wapen mee,
beschreven op boeiende wijze. Goed verzorgd en gedocumenteerd
werk. Aanbevolen.
A. v.
— G. VANDER STICHELE. Spermalie. Aantekeningen over ontstaan
en geschiedenis van de oude abdij. Brugge, 1961. In-8, 48 blz. 20 afb.
Prijs : 25 F (te bestellen door overschrijving op Postrek. 8654.27,
Luc Bovee, Brugge).
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Omstreeks 1900 moeten er op verschillende kanten en hoeken
van Sijsele rijmelaars gewoond hebben die de inwoners van de
parochie, wijk voor wijk, op rijm hebben gezet.
Hier volgen, om te beginnen, de inwoners van de Zwaan tot
Caleshoek. Onze zegsman was Emiel Pollet die 23 november 1959
op 93-jarige leeftijd overleden is. Met behulp van het Parochieboek
1900-1905 kon ik de woning (nummer) van ieder in die wijk
terugvinden.
Wijk de Zwaan tot Caleshoek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

't Is peerd en veulen, zei Ko Vermeulen. - Zwaan 56.
't Is ne kromme vrecht, zei Gusten Dombrecht. -- id. 63.
Scheer mi zere m'n baard, zei Free Merschaert. - id. 84.
't Is vet, zei Plet (,= Emiel Pollet). - id. 83.
't Kud (kan) uitwieden, zei Fieden (= Philemon Danneels,
die eerst op de Veldhoek woonde).
't Is lijk nen hond, zei Gusten Dhont. -- id. 82.
'k Zijn van Snellegem, zei Karel Belleghem. - id. 81.
It mi veel eiers, zei Warden Meyers. - id. 65-66.
't Is kloek, zei Fiel Reybrouck. -- Donk 19 (Sijsele).
't Is goed geleerd, zei Pol Hillegeer. - Zwaan 68.
't Is lijk 'n schusse (schors), zei Amelie Bussche. - id. 69.
't Is proper en net toe (bij) Henri Cherlet. - id. 87.
't Is lijk 'n viile, zei Jantje Lonneville. - Caleshoek 9.
't Is 'n pere, zei Vermeere.
id. 1.

Op 't Veld (wijk)
Wie woonde er op 't Veld ? Van Vrouw R. Lagrou hoorde
de volgende « namen » ; ik voeg er het huisnummer bij.

ik

1.
2.
3.
4.

't Lopt daar 'n ratte, zei Seven Katte (= Joseph De Ruyter). 42.
't Is geen waar, Machaar (= Lonneville).
't Is zeker, zei Verbeke. 40.
Kapt ze de kop af met de biile, zei Louis Loddeville (Lonneville) . 44.
5. Bluuft (blijf) ervan, zei Amelie Temmerman. 37.

Als de schoolmeisjes in groep naar huis keerden zegden ze
onderweg dikwijls die rijmpjes op.
C. D.

MOETEN DE TRAPPISTEN ZELF HUN GRAF DELVEN ?

« Is 't waar moeten de trappisten zelf hun graf maken door er
elke dag een schop aarde uit te delven ? » Nog altijd weer hoort
men deze naïeve vraag stellen door bezoekers van het klooster.
Hoe is die legende bij ons volk binnengedrongen ?
Sint Benediktus zegt daar niets van in zijn Regel. En in de
constituties en kloostergebruiken van de trappisten is daar niets
over te vinden. En vraag
gelijk welke trappist,
hij heeft
g het aangl
PPRhij
het nooit weten gebeuren.
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Als jongen heb ik eens een bezoek gebracht aan een Broeder
van Liefde te Zelzate, en hij leidde mij overal rond tot op het
kerkhof toe, waar ik een graf zag open liggen. Ik vroeg de goede
Broeder of er wellicht iemand over aarde lag, maar hij zei van
neen, en beweerde dat er altijd een graf open lag, opdat zij er
zouden aan denken dat het misschien voor hen was.
Ik weet niet of dat gebruik ook elders bestaat. In de constituties
van de Orde van de H. Brigitta van Zweden staat er dat er altijd
een graf moet open liggen en dat er aan de ingang van de kerk,
in het pand, altijd een doodkist moet staan met een weinig aarde
op. Zo was het ook bij de oude paters Brigittijnen van Sint-Sixtusklooster te Westvleteren. Dat staat te lezen in hun « Constitutiones
Ordinis Sanctae Brigidae, Hyprensis Dioecesis » (Constituties van
de Orde van de H. Brigitta, in het bisdom Ieper), goedgekeurd
door paus Gregorius XV, op 13 september 1622. Ik laat de vertaling van hoofdstuk XXI hier volgen.
Dat er ten allen tijde een graf moet open liggen en een doodkist
moet staan bij de ingang van de kerk in het kloosterpand.
Op het kloosterkerkhof moet er alle dagen een graf open liggen,
naar hetwelk de prior en het konvent dagelijks na de terts in processie
zullen gaan, en de prior zal er een weinig aarde in werpen terwijl hij
het « De profundis » bidt met de volgende collecte : « Heer, heilige
Vader die uit de Maagd Maria een lichaam genomen hebt voor uw
Zoon en het ongeschonden in het graf hebt bewaard en onbedorven
uit het graf hebt doen opstaan, wij bidden U, bewaar onze lichamen
zuiver en onbevlekt in uwe heilige dienst, en leid onze weg hierbeneden derwijze dat zij, wanneer de grote en schrikwekkende dag
van het oordeel zal aanbreken, samen met uw heiligen mogen verrijzen,
en onze zielen zich eeuwig bij U mogen verheugen en met uw uitverkorenen verenigd worden. Door Christus uw Zoon die met U leeft ».
Ook zal er een lijkkist met een weinig aarde erop, in het kloosterpand bij de ingang van de kerk geplaatst worden, waar zij door de
binnentredenden kan gezien worden, opdat ze bij het zicht ervan, aan
de dood denken, en met hart en geest overwegen, dat zij aarde zijn
en tot de aarde zullen terugkeren ».

Wellicht is dat openliggende graf de aanleiding geweest tot de
legende dat de paters zelf hun graf moeten delven ? En daar de
trappisten nog geen halve eeuw na de afschaffing (1783) van de
Brigittijnen naar Sint-Sixtus (Westvleteren) gekomen zijn, zal die
legende misschien van de ene Orde op de andere overgedragen zijn.
Maar niet alleen in Vlaanderen hoort men die vraag. In het
voorwoord van het boek Three Religious Rebels door een Amerikaanse trappist geschreven, lezen we dat de gastenpater aldaar ook
de vraag te horen kreeg : « Is it true that you have to dig a foot
of your own grave every day that you live ? » Zijn het soms onze
Vlaamse uitwijkelingen die deze legende naar Amerika meegenomen en aldaar verspreid hebben. Wie weet daar meer over ?
P. D. S.

-- 61 —
HANSKEN IN HET KELDERKEN

Vraagwinkel hiervoor blz. 32
De vraag van J. W. brengt een zeer interessante mededeling :
dat namelijk een gegoede ingezetene van Moerkerke bij Brugge in
1646 in bezit was van een zilveren drinkbeker, hollands model,
genaamd Hansken in het kelderken. Een kostbare vergulde beker van
7% oncen (ca. 250 gr), geschat op bijna 4 pond groten.
Een Hansje in de kelder was een beker die in het gezelschap
de ronde deed om te drinken op het aanstaande moederschap van
een jonge vrouw. Bij het volschenken van de beker verscheen
« Hansje », een poppetje of « kindeke », en de drinker moest de
beker ledigen om het te doen verdwijnen. Zo dronk iedereen, op
beurt, op de gelukkige bevalling. De Hansjes waren in Holland
in gebruik in de 17e eeuw ; zie V. De Meyere, Vlaamsche Volkskunst, Antwerpen 1934, blz. 87.
Uit bovenstaande mededeling blijkt dat Hansjes de grens van
Vlaanderen bij Sluis hebben overschreden en vóór 1646 het naburige Moerkerke hadden bereikt, en er « op zijn vlaams » Hansken
in het kelderken genoemd werden. Een document te meer voor
de geschiedenis van de eigen aard van onze grensdorpen.
Ook de zegswijze Hansje in de kelder voor « een ongeboren
kind in de moederschoot » behoort tot het Noorden en stemt
overeen met hd. Hnschen im Keller, eng. Jack in the cellar. In
Brabant kende men wel, met dezelfde betekenis, Maaiken in 't schapraaiken, dat zijn equivalent heeft in hd. Gretchen in der Kuche.
De Vlaamse uitdrukking was « het kindeke in 't spindeke », alias
het kinneken in 't spinneken. (WNT X 2115 ; De Cock, Spreekw.
Huwelijk blz. 174 ; Oude gebruiken nr. 233). Van al deze uitdrukkingen is echter alleen Hansje in de kelder de benaming van een
beker geworden.
Opmerkelijk is nog, dat het voorbeeld « Hansken in het kelderken » in zijn Moerkerkse, echt Vlaamse vorm van 1646, tot
nu toe het oudste bekende voorbeeld is van die hollandse benaming.
Voor de bekerbenaming heeft WNT een citaat uit 1809 (Berkhey) ;
voor de zegswijze zijn de oudste letterkundige getuigen Winschooten
in 1681 en Huygens in 1683 (Stoett, Spreekwoorden I nr. 835),
en die liggen nog een eind achter het vlaamse voorbeeld van 1646
uit die boedellijst van Pieter Lams van Moerkerke.
A. V

NAARZAKKER - HAARZAKKER

Dit woord, waarover Biekorf 1961, 431 is te Kruishoutem en te
Waregem zoveel als haarkliever, vitter. In die betekenis heb ik het
vóór 1914 dikwijls horen gebruiken. Dat klopt ook met De Bo.
G. P.

B,
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LEVENDE PERSOONSBENOEMING

Sjijn Sap. — Die heb ik gekend te Zwevezele, dertig jaar geleden. Sap was de familienaam van zijn moeder, Sjijn een verbastering van Jan. In de burgerlijke stand was hij Jan Hendricks. Jan
Hendricks was een onbekende op de parochie, maar iedereen kende
Sjijn Sap.
Keisens. — Omstreeks 1880 leefde te Veldegem een zekere
Denys, en zijn vrouw was een Van Keersebilck (uitgesproken
Keisebilk) . Hun zoon werd nooit anders genoemd dan Henri
Keisens. De kinderen van Henri zijn in de omgang nooit aan hun
officiële naam geraakt : ze waren en bleven Jan en Pier van Keisens.
Nog heden zijn er Keisens in de streek, o.m. André Keisens.
Klarens. — De vrouw van een zekere Anseeuw te Veldegem
heette van haar voornaam Klara, de mensen zeiden eenvoudig
Klare. Hun zoon Henri had geen andere naam dan Henri van
Klarens. De officiële naam Anseeuw is bijna niet gekend op Veldegem. Toen Alois Anseeuw vrijde met een meisje van Veldegem,
dat zijn vrouw geworden is, kende zijn toekomstige van hem geen
andere naam dan Alois Klarens. Eens werd ze de weg gevraagd
naar Alois Anseeuw. Een Alois woont er hier wel op de prochie,
zei ze, maar 't is geen Anseeuw, 't is Alois Klarens.
GUIDO ALTOOS

VOOIE EN KLEPPE

Die vooie en die kleppe van Biekorf (hiervoor blz. 29) bestaan
ook in de Leiestreek. De vooie is slap, de kleppe stijf.
Voor wat ze te Kortrijk noemen een neereweerdskijker en een
netepiet zeggen ze te Gent een kleppekijker, d.i. een onderduimse
man die u in d'ogen niet durft bezien, de grootste smaad die men
een Gentenaar kan aandoen.
De kobbe of « bum » van Gezelle's Boerke Naas gaf in de jaren
tachtig aanleiding tot 't kortste rijm dat Gezelle ooit miek. Hum !
zei Gezelle in de sacristie.
— Kunt ge daar een gedicht op maken, vroeg Pitten Braem, de
misdienaar.
— Bum ! zei Gezelle en hij sloeg Braem's hoedje over d'oren.
(Zie Biekorf 1948, 240) .
Met « Bum » bedoelde Gezelle kwade vouwen en putten slaan ;
zie De Bo s.v. bum en bomme.
Was een hoed versleten, zo hing men die te Deinze aan een
nagel in 't konijnekot om er de vers gekipte keuns in te tellen.
Ze lagen daar warm en zachte tot ze weer onder de moere gingen.
G.

P. B.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN

HUUTGHEDARYNCT. — Gezegd van land waarvan de darink of
dering (veen) uitgedolven werd en dat daardoor onvruchtbaar geworden
is. Een overeenkomst van 29 mei 1513 betreffende een partij land
gelegen te Bredene (Proosdij nr. 1294, f. 85 v ) duidt die minderwaardige
hoedanigheid aan als volgt : « ende es [het stuk land] upde westsyde
ten zuudhende wat huutghedarynct tusschen den Keyngaertwech ende
de fermerie vanden Wyngaerde ». — Vgl. ghedaryd lands bij Beekman
in Mn1W XI 77.
VAT. -- In bijzondere toepassing met bijen : bijenkorf. Door broeder
Pieter de Ghutere, boursier (econoom) van het Potterie-godshuis te
Brugge, wordt in 1454 een bedrag van 20 schellingen par. ingeschreven
voor plaatsing, bij een van de pachters te Oedelem, van een korf
bijen : « van eenen vate byen staende tonser stede tHoudeleem ».
(Biekorf 1961, 186). In deze bet. niet in de wdbn. Kiliaan heeft biebuyck, bie-stock en het verouderde bie-karre met bet. bijenkorf.
T W YNMUELNE. — Molen om mee te twijnen, twijnmolen. Bij
bouwwerk aan het schepenhuis te Oudenaarde in 1527 moest de
twijnder Jan van den Oestende tijdelijk zijn aanpalend huis verlaten.
De schepenen betaalden hem een vergoeding voor huishuur, alsook
« voor de reparatie van eender twynmuelne die bij den wercklieden
gebroken was ». (Aud. Meng. III 326).
JUSTKIN. — Dim. van juuste : tinnen wijnpot met een inhoud van
ongeveer een pint. De juiste maat blijkt niet ; er zijn grote en kleine
« juusten ». Het tinnegoed van kapelaan Jan de Pratre te Hulst in
1450 omvat o.m. : « zeven cleen juusten, vier groote juusten, drie
pinten, twee stoopen, twee wijnvierendeelen... » (Schepenakten Hulst
365). Een Brugse lijst van tinnewerk uit 1463 vermeldt : « 16 tenin
scuetelen, 6 saussieren, 3 justkins, 1 waterpot tenin ». (Proosdij nr. 1292,
f. 62v ). Nog in 1550 verschijnt een « tinnen jueste » in een Kortrijks
inventaris (kapelaan Joris Halsberch ; archief 0.-L.-Vrouwkerk). —
Uit ofr. juste, dim. justet, justelette, met dezelfde betekenis (Gay II
60 ; Havard III 145) ; vgl. Mn1W III 1081 (maat voor natte waren)
en een paar Gentse voorbeelden uit 1531-65 (wijnmaat ) bij Stallaert II 21.
SUFMAELTIJT. - Feestmaal bij gelegenheid van een gouden
priesterjubileum. Een Gents priester-jubilaris hield in 1531 een feestmaal ; de kroniekschrijver (Memorieboek der stad Ghent II 84) heeft
deze feestviering als iets gedenkwaardigs in zijn dagboek ingeschreven :
« Item, in dit jaer [1531], op Sente Jorisavont, zo hilt heer Joos van
den Turre, presbiter, zijn sufmaeltijt, ende hadde L. jaer presbiter
gheweest ». -- Deze samenstelling met suf- niet in WNT (XVI 470)
dat wel sufboek en sufschool uit Coornhert (1* 1590) mededeelt, alsook
sufdut en sufkamer. Mnl. suffen = suf worden, achteruitgaan in verstandelijke vermogens, zijn geheugen verliezen ; Mn1W s.v. en Biekorf
1960, 291 s.v. suffe.
STIVALEN. -- Hoog en licht zomerschoeisel. De ammanieën van
Oostduinkerke, Ramskapelle, Wulpen e.a. vormden een leen dat in
1502 voorkomt met een verplichting van « een paere stivalen up de
ballie van Veurnambacht » ; in de fr. tekst : « une paire d'estiveaux ».
(Gilliodts, Coutumes Furnes IV 403-404). Stivale, stevel (hd. stiefel)
komt volgens Mn1W zelden in westelijke dialecten voor.
A. V.
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Poelen
Waarin bestaat tegenwoordig de praktijk van het poelen bij de
duivenmelkers in West-Vlaanderen ? En in welke uitdrukkingen wordt
het woord — ook het znw. poele -- gebruikt ?
M. G.

Turkse muts
Een rederijkersvers uit Nieuwpoort, gedateerd 1812, noemt verscheidene gebakvormen en o.m. « een turksche muts » (gevolgd door
een « mok ») . Wat was die turkse muts voor een gebak ? In het fr.
vind ik bonnet turc alleen met bet. « een soort pompoen ».
J. N.

Coninc vanden plumpotte
Deze benaming uit de taal van de voetboogschutters vinden we
alleen te Veurne. In 1469 hield de hoogbaljuw zijn feest als «coninc
vanden plumpotte van den voetboghe », alias « vanden archiers ». De
stadsrekening van het volgend jaar spreekt van « den coninc van
den Plumpots vanden archiers ». (Vander Straeten, Billets des rois
p. 2 en 110). Wat mag de betekenis zijn van plumpot en van dat
koningschap ?
B. D.

Sint-Godelievegilde te Veurne
Gramaye spreekt in 1608, in zijn Antiquitates (ed. 1708, p. 143) van
een «gilde van 0.-L.-Vrouw en St.-Godelieve » die in de (nu verdwenen)
St.-Denijskerk ingericht was en alsdan meer leden telde dan de
H. Kruisgilde in de St.-Walburgakerk en de H. Sacramentsgilde in
de St.-Niklaaskerk. De stichtingsdatum wordt door de auteur niet
opgegeven. Is deze datum nog terug te vinden in de plaatselijke
oorkonden ?
C. B.

Houtland
Wanneer ontstond de naam Houtland ? Is deze naam een schepping
van de geromanceerde historiografie uit de 19e eeuw of komt hij reeds
vroeger voor, en waar en wanneer ?
L. V. A.

In onzen blok en voor Biekorf :
OVR. Eerst komt laatst uit de pot. 25. - FRB. Voor al
wat eigen aard bewaart. 25. - JDM. 50. - RADrongen. Driemaal Brugge boven. 75. - GPB. Van 't ander ende en even
naar. 100. - DCR. Met woord en daad erbij. 100. - MC.
Van de kant van Gevaerts. 25. - CVG. Waar 't deugd kan
doen. 125.
Wel bedankt voor steun en genegenheid.
't Berek. Dat vriendelijk laatkomers met hun leesgeld voor
1962 verwacht op onderstaande Postrekening.
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Lentemaand 1962

DE AVONDKLOK WINGEROEN
EEN KLOKKENAAM-GEBIED IN VLAAMSE RUIMTE

Stadsklokken waren ongedoopte klokken en droegen dan
ook geen persoonsnaam. Klokke Roeland is een merkwaardige
uitzondering op die regel. De oude banklok van Gent, die
in 1314 gegoten en in 1659 gebroken en verkocht werd, droeg
werkelijk een naam in het slot van haar opschrift : « ... die
gheheeten es Roeland. Als mense luut es sturme int landt ».
Doch ook deze klok wordt in de oude teksten alleen banclocke
genoemd, eerst in de 16e eeuw komt ze als « de Roeland »
in de stadsrekeningen voor. In feite is het onze romantische
literatuur van de vorige eeuw die de naam Roeland als
symbool van de Vlaamse strijd in nationale luister heeft gezet.
De middeleeuwse stad is nederig begonnen met een bescheiden belfort waarin één klok voor alle functies luidde.
Deze primitieve stadsklok, de banclocke, zal steeds haar voorrang bewaren, ook wanneer haar een of meer hulpklokken
bijgegeven worden ; ze stond onder bestendige bewaking, haar
stem riep poorters en ambachten op ter vergadering en « ter
wapeninghe » ; ze werd ook geluid bij terechtstellingen en
gedurende de processies.
Eerst in de 13e eeuw verschijnen secundaire stadsklokken
die zekere functies van die eerste « grote clocke » overnemen :
de bruudclocke (Brugge 1291) , de wercciccke, de scepenenscelle, de dachclocke, de slaepclocke. Uit de teksten die deze
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klokketiajneni. rmelden kan men echter niet steeds met zekerheid afleiden of het gaat om aparte klokken dan wel om
één secundaire klok die voor verschillende functies (brand,
wacht, begin en einde van werktijd) geluid of geklept werd.
Opmerkelijk is nog dat in sommige steden een kerkklok door
de schepenen in pacht werd genomen, zoals te St.-Omaars waar
een « wercclocke » in de toren van de St.-Denijskerk (schepenenkerk) hing, terwijl een klok in de St.-Aldegondistoren als brandklok dienst deed.
Voor de eigenlijke secundaire stadsklokken biedt Doornik het
oudste voorbeeld : deze stad, die in 1187 van de koning het recht
van een banklok had verkregen, bezat reeds in 1241 een tweede klok.
Het nieuwe belfort van Brugge had in 1303 een « clocke »
(banklok) en een « scelle ». Gent staat echter blijkbaar aan de
leiding : de stad had in 1314, buiten . haar banklok (Roeland) , een
werkklok en een avondklok, beschreven als « daghterste slaepclocke
vonden avende ».
De werkklok komt ook voor als daghclocke (Gent 1321) en
huerclocke (Ieper en Dendermonde in 1377), terwijl Oudenaarde
in 1328 naar Gents voorbeeld een slaepclocke bezat. En men weet
dat Kortrijk in 1382 een « uerslachclocke » rijk was die, tot bestraffing voor de opstandigheid van de poorters, door de hertog naar
Dijon werd overgevoerd.
De avondklok was een politieklok die geluid werd om acht, negen
of tien uur en aan de inwoners oplegde hun haardvuur in te rekenen
(fr. couvre-feu ; eng. curfew) ; ze kondigde tevens de sluiting aan
van herberg en taveerne. In onze oude woordenschat draagt de
avondklok o.m. de volgende namen : achterste clocke, laetste clocke,
slaepclocke ; boeveclocke, diefclocke ; drabbeclocke, donkerclocke ;
ruymclocke, waeckersclocke. Het zou de moeite lonen de verschillende benamingen in kaart te brengen.
De volgende mededeling beperkt zich tot één naam die een
eigenaardige verspreiding in een deel van gallicant en flamingant
Vlaanderen vertoont. Reeds in de 13e eeuw verschijnt de klokkenaam le vigneron voor « avondklok » ; hij wint naderhand een hele
reeks steden en burgert zich over de taalgrens in als het wingeroen.
De vindplaatsen volgen hier in een alfabetische lijst van steden.

Steden met een vigneron - wingeroen
AMEN (Aire-sur-la-Lys) . — Op het belfort van deze stad hing
een klok die tegelijk werkklok en avondklok was. Reglementen van
de 14e en 15e eeuw bepalen het einde van de werktijd voor de
wevers « jusques a le derraine cloque que on dist le vingneron
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halle » (1355), « le cloque du hoeuvre-feu » (1400) . — L. Guillemin, Chronique locales 125-27 (Aire 1914) . A. Bertin, Histoire
d'Aire 331. J. Rouyer in Mém. Antiq. Morinie VII-2, 235-255.
BETHUNE. - Had een cloche des vignerons (1475), alias cloche
du couvre-feu. De klok, met inschrift « Benedicta vocor », had
vroeger in de St.-Bartholomeuskerk gehangen en was niet gedateerd.
— E. Béghin, Hist. de Béthune 76-77, 160, 167 (Douai 1874) . Het
naburige Hénin-Liétard had eveneens een « vigneron ».
DOORNIK. De rekeningen van de Charité Saint-Christophe vermelden in 1241 een uitgave voor de touw « del vigneron ». Dit is
de oudste getuige van die klokkenaam. Na de brand van het
belfort in 1391 werden de banklok, de « scelle » (timbre) en het
vigneron nieuw gegoten. Dit vigneron, dat later meermaals hergoten
werd, was een klok van 3310 pond. De overeenkomst met de klokgieter (maistre Miquiel) in 1427 spreekt van « une cloque pour
servir a wigneron... ; une nouvelle cloque servans ou belfroy à sonner
le wigneron ». — F. Desmons, Les cloches de Tournai, in Annales
Acad. Royale d'Archéologie 57 (1905), 41-59. Biekorf 1959, 333.
De teksten bij Godefroy VIII 235 s.v. vigneron komen voor een
groot deel uit Doornikse bronnen (1280-1460) .
DOwAAI. - Godefroy t.a.p. stelt zonder bewijs deze stad in de
rij van de vigneron-steden ; de stad had een banklok (die ook als
poortklok werd gebruikt), een werkklok en een schepenenklok. Een
vigneron wordt in de documenten niet vermeld. G. Espinas, La vie
urbaine a Douai I 926 (Parijs 1913) .
IEPER. - De Vlaamse Kronijk noemt anno 1382 het luiden
van « de clocke en twingeroen » te Ieper. Een ordonnantie van 1406
regelt de voorwaarden die de schutters van de voetboog en de handboog moeten onderhouden om te genieten van de vrijheid « van
nachts te gane » en namelijk op straat te verschijnen « gaende achter
twyngeroen ». Annales Ypres 192-93. In 1662 werd het « oude gheborsten wingeroen » vergoten ; het had een gewicht van 404 pond.
Vandenpeereboom, Ypriana 175.
LA BASSÉE. - Deze stad had in de 14e-15e eeuw een vigneronklok, volgens Godefroy VIII 236.

Lo. -- Van de plaatselijke abdij kocht de stad in 1598 « een
cloxkin dienende voor vigneroen ». Volgens een nota van M. Vandromme in Parochieblaadje van Lo van 16 aug. 1953.
MENEN. -- Een ordonnantie van deze stad verbiedt in 1644
« ... te gaen achter straete, naer dat tlaetste schelleken op de halle,

ghenaempt het wingheron gheluut sal hebben een half huere... »
Rembry, Hist. Menin I 428.

68 -POPERINGE. - Een reglement van 1637 bepaalt : « dat den
eersten dienaere vande camere doe... zyn debvoiren van tluyden
de werckclocke Vigueroene ende wetschelle... » Coutumes de Lombarside, Loo et Poperinghe, ed. Gilliodts 1902, blz. 389. (Waarschijnlijk te lezen : « ... de werckclocke, vigneroene ende wetschelle... >>).
RIJSEL. - Deze stad had een wingneron in 1364 (Dom Carpentier in Suppl. Ducange IV 670) . Deze stadsklok was « la cloche
de retraite des bourgeois ». Tot in de 19e eeuw bleef hier de naam
l'veinn'ron bekend in het Rijselse spreekwoord : « Il est trop tard,
l'veinn'ron est sonné ». L. Vermesse, Dict. du patois de la Flandre
f rancaise s.v. vigneron (Douai 1867) .
WAASTEN. - De Cueren ende Statuten uit 1555 gewagen hier
herhaaldelijk van het wingeroen als avondklok : verbod « van te
drinckene... achter twingeroen » ; van de herberg open te houden
« naer twingeroen gheluut zijnde » ; van zonder kaarslicht op straat
te komen « naer tluuden vanden wingeroene ». Het reglement « vanden nachtwake » beveelt de wakers « hemlieden allen avondt te
vyndene ten wingeroentijde up de marct deser stede ». Coutume de
Warneton, ed. E. I. Strubbe 1958, blz. 248, 250, 252, 295.

De voorhanden zijnde gegevens, hoe beperkt ook, gunnen ons
toch een kijk op de geschiedenis van onze verdwenen klokkenaam.
Vigneron - Wingeroen betekende :
1. een bepaalde klok die in de halletoren (belfort) hing, zoals te
Doornik in 1241 en 1398, te Ieper in 1382, en die, oorspronkelijk
onderscheiden van de banklok en van de werkklok, de avond of
nacht aankondigde ;
2. een bepaald politieuur door de schepenen vastgesteld voor het
sluiten van de herbergen en tapperijen, het verplichte dragen van
straatlicht, het doven van het haardvuur. Dit politieuur werd door
het luiden van de speciale avondklok aangekondigd. Tot deze tweede
betekenis had wingeroen zich ten volle ontwikkeld in de 16e eeuw
te Waasten, waar men spreekt van drinken en op straat verkeren
« achter twingeroen », d.i. na het luiden van de avondklok en dus
na het sluitingsuur. Ook Waasten bewaarde ons de uitdrukking « ten
wingeroentijde », d.i. gedurende het luiden van de avondklok.
Opmerkelijk is dat mnl. wingeroen steeds voorkomt als een
onzijdig znw. : het wingeroen ; het mfr. vigneron moet al een gevestigde benaming voor de avondklok geweest zijn toen het woord
de romaans-dietse grens in Vlaanderen overschreed.
De wieg van vigneron is misschien Doornik geweest ; in elk geval
blijkt deze stad het woord te hebben in omloop gebracht naar Dowaai,
Rijsel, Bethune en verderop ; hoever naar het Zuiden weten we niet
juist. De naam is zeker de Schelde niet afgevaren : Oudenaarde,
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Gent en Dendermonde hebben wingeroen niet gekend. Op de Leie
viel het woord beter in : Ariën, Waasten en Menen (misschien ook
Komen en Wervik ?) hadden een vigneron - wingeroen. Tot in
Kortrijk is wingeroen niet doorgedrongen, hoewel deze stad veel
betrekkingen met Doornik en Rijsel onderhield. Het Westland
daarentegen, met Ieper, Poperinge, Lo, werd in het wingeroengebied opgenomen. Veurne, St.-Winoksbergen, St.-Omaars bleven
er buiten, evenals Brugge en de steden van het Brugse Vrije.
Het versmelten van werkklok en avondklok schijnt in sommige
steden de teleurgang van de naam te hebben bespoedigd, in de
17e eeuw namelijk. Tot op het einde van de 19e eeuw was het
woord nog bekend en als spreekwoord in gebruik te Rijsel.
Allerlei verklaringen van vigneron werden in omloop gebracht.
De eenvoudigste is dat mfr. vigneron « wijngaardenier » ook de
betekenis « wijntapper » zou hebben gehad ; le vigneron zou dan
overdrachtelijk betekenen : de klok die aan de wijntappers teken
geeft hun tapperij te sluiten. Een soort personificatie dus. Deze
uitleg vindt een bevestiging in het oudhd. win-glocke « wijnklok »
(Lezer, Mittelhochd. Wtb.) dat in betekenis overeenstemde met
ons wingeroen, nl. de klok die het teken gaf tot het sluiten van de
wijnhuizen, en dan ook : het teken door die klok gegeven. Een
« wijnclocke » is in het middel- en nieuwnederlands niet bekend,
men mag echter aannemen dat onze zuidvlaamse voorouders in het
wingeroen een equivalent van de « wynclocke » hebben beleefd.
A. VIAENE
HARINC VIVELO

Het Bouc vanden Ambachten, ca. 1370 te Bru gg e opgesteld, geeft
een ofsommingvan vissoorten • harinc vivelo is daar in franse vertaling herenc vivelai. Kortrijkse teksten van 1370 vermelden meermaals viveloo harinc en harinc eivelo ; ook te Geeraardsbergen was
viveloe in 1423 bekend. (Biekorf 1932, 123-124) . Prof. Vercoullie
vertaalt het verouderde fr. vivelai met levaard (verse haring) .
Uit een belangrijke mededeling van R. Degryse (in Medeel. van
de Marine Academie van België XIII, 1961, 37-38) vernemen we
nu dat vyvelo een soort haring was, zo genaamd naar de Engelse
haven Filey — eertijds Fivelai, Fifle,
le, Fiflea,
lea, Fiveley — in Yorkshire.
Uit deze soort haring werd ca. 1410 voor het eerst op zee kaakharing in tonnen bereid. In een klaagbrief van ca. 1410 betoogt
Meeus de Crooc, stuurman van Lombardsijde, dat hij « your ter zee
huter havene vander Nieuport met eenen scepe, omme sijn brood
te winnene ende omme harinc te vanghene, diemen heet vyvelo,
also de vorseyde suppliant jaerlix doet ende al noch pleghet te
doene... ».
De etymologie van vivelo is daarmee opgehelderd.

A. V.
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OUDE DEENAARS VERTELLEN. -

Vervolg en slot van blz. 47

OP DE MEULEN TE DEE
Nandje de grafmaker vertelt verder
Lijk of dat ik daar zei, 'k was nog koeiwachter bij Dees Maas
als Drieske, ons pasterke, van hier wegging.
De nieuwe paster Van de Zande trok hem niets aan, hij deed
zijn dienst en 't was ermee al, en hij preekte vlakaf : « Dat Dee
arm is dat zien we van buiten, en hoe armer, hoe tammer ». Maar
de beevaart naar Kleit wilde hij kost wat kost afschaffen, en hij
kocht een houten beeld van Sent Antonius-abt met zijn zwijntje
en hij preekte « 'k heb goe' nieuws, de mensen moeten zo verre
niet meer lopen naar Kleit, Dee heeft nu ook zijn Sent Antonius ».
En als hij nu den eersten keer zegende met de relikwie drumden
de mensen om dood, ze peinsden dat er geen broodjes meer zouden
zijn in de mande, en ze smeten wat kluttermunte in de schale.
Boele, een arme straatjongen — hij waggelde lijk een aande —
had dat goed afgeschoten en hij ging ook in de rote staan, stak
zijn hand in de schale... en greep wat centen. Taje zijn maat zei
Boele, zei hij, g'hebt gij die centen gestolen. Hij verschoot en verweerde hem « ja'k, ze komen van Sent Antonius maar 'k heb het
gebiecht, de paster heeft wel opgespeeld maar ze waren al verteerd ».
En als nu dat spelleke een tijdeke geduurd had viel er niets meer
te pakken, want de paster waakte den dief. Maar Taje die geen
spekken meer kreeg « zeg Boele, vroeg hij, hoe is 't met Sent
Antonius ? » — « Och zwijgt er van, zei Boele, hij is zo arm geworden als de strate, 'k heb niks meer te biechten ».
Paster van de Zande was ook vijand van de danstente van
Peuke op de scheidinge. De baas had de speelman Lamertein, van
den Akker te Maldegem, met zijn draaiorgel doen komen en dat
wierd vanop de preekstoel bestrêen « ze trekken liever naar de
scheiding... daar, naar dat hels muziek ! » Veel meer kost hij
niet zeggen, want de paster was niet goed ter tale, maar... de leden
van de Heilige Familie die daar dansten werden van de lijst geschrapt.
Paster Ambrozius van de Zande wierd gewoonlijk met zijn bijlap
Brozen Kloef genoemd ; dat was omdat hij altijd op hoge kloefers
met muilen liep. Achter de leringe ging hij naar Beerke van Ries,
sleurde de beerkuipe op zijn schou'ers en voor 't restje van den
dag werkte hij met zijn groene soetane in de lochting.
Lijk of dat ik daar zei, 'k diende bij Deeske Maas achter d'oude
Deeweg en 'k was knecht en meisen al tegelijk en 'k ben er
gebleven totdat ik naar de soldaten moest. Eerpels schellen, pap
roeren, roggendeeg stampen en knêen met de voeten voor de beesten,
en zelfs schuren, 'k deed daar van alles. 't Bazinneke reed alle
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veertien dagen met de boter naar de markt te Brugge, al in kilotjes
verwerkt met een stempel bovenop. Grote boeren lijk Rijkers en
heel Heile reden ook naar de Bruggemarkt, maar kleine boeren
verwerkten de boter in een stilt, alzo een grote klomp, en gingen
— vele te voete — de donderdag naar de markt van Eeklo.
Rechtover Maaske woonde boer Bondeel en ze waren alle twee
kerkmeester, kwamen goed t'akkoord en dronken bijtijds een borrel.
't Bazinneke kloeg dikwijls « maar Dees, vint, laat toch die drank,
't is mijn enigste kruise ». Geen doen aan, hij bleef ze pakken. Als
de koe nu gekalfd was, wilde de baas 't beestje vetten, maar 't wilde
niet drinken en hij zei dat aan Beerke Verschave « dat zijn toch
dingen hé van dat kalf, maar niet willen drinken ». — « Waar dat
ge mee inzit, zegt Beerke ineens, 'k weet een goe' raad : maak hem
kerkmeester, hij zal drinken lijk een snoek ». Dat was ferm gestekt
en Dees voelde 't wel, maar hij kost den drank niet laten.
't Bazinneke probeerde met goedheid en ze bakte koeken de
zondag nadien en Bondeel en Maaske aten al de koeken op als ze
thuiskwamen. Nog een keer proberen zei de vrouwe, en ze sloeg weer
de temper, maar als de twee kerkmeesters strontzat op 't hof kwamen
geland riep ze in wroede kolère : « Nandje, giet de temper in de
zwijnskuipe, zwijns eten geen koeken ! » En achter 't avondgebed
zei ze luide : « Eén onze vader en een weesgegroet voor Dees zijn
bekeringe ». En als we naar bedde gingen zei de baas « vrouwe
g'hebt wel gedaan met bidden, 't is nog 't eenvoudigste middel en
't kost geen geld ».
Dat drinken daar gelaten, was ik straf gelukkig bij Mazekes en
'k ben vriend gebleven.
'k Ging gaan loten naar Sluis, 'k trok er mij in met numero 11
en 'k moest soldaat worden. Peis een keer, 'k wierd naar Den Haag
gezonden en 'k was nog nooit verder dan Eerdenburg geweest.
Gelukkig 't viel mee, 'k was een centimeter te kort om grenadier
te zijn en 'k wierd jager. 'k Had van zelfs nogal te kampen omdat
ik rooms was, en mijn maat Van Dijk lachte omdat ik naar de
messe ging, hij was oppasser bij de majoor en 'k vroeg hem zeg
Van Dijk, kunt ge mij niet aanbevelen bij de majoor als gij weggaat ? 0 ! roept hij alzo met grote ogen, dat kan niet zijn gij zijt
toch rooms ? » En 'k trokke mijn stoute schoens aan en 'k ging
Majoor als het met uw goedheid
zelf vragen
overeenkomt,
gMajoor
g
^ mag
g ik
van Dijk opvolgen ? De majoor bezag mij een keer goed en zei :
« Kom mij eens opzoeken ».
Mens lief als ik voor dat groot huis stond kreeg ik kou' van
schrik. Gelukkig de meid zei zelf waarvoor ik kwam «ha gij zijt
de nieuwe opasser zeker ? » En als madame bijkwam was mijn kele
toegenepen en mijn tonge lag lam. Zij lachte vriendelijk omdat ik
niet durfde spreken. En de majoor kwam ook bij en deed de reste :
«blijf rustig gezeten Roets, zei hij, kijk morgen doet ge dit ... en
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dat... en de volgende week weet ge reeds al wat er u te doen
staat... » En 'k was oppasser. En 'k deed mijn uiterste beste om
vooral met 't vrouwvolk goed te staan : madame en de meid. Over
mijn diensttijd gaan we niet spreken, dat was kuisen en poetsen en
wrijven dat 't blonk, links en rechts achter 't gat lopen en zorgen
dat ze kontent van mij waren. 'k Leerde er alleszins schone manieren
en goed praten en met 't vrouwvolk ommegaan. Allee 'k was man
geworden. Maar 'k danste algelijk van blijdschap als ik weer vrij
te Dee in 't dorp met d'andere jonkheden kost uitgaan.
Dat was dan rond de tijd dat de fietsen opkwamen in de buiten.
Weet ge wie de eerste fiets had op Dee ? Pol van de wagemakers
en Miel Vezar, alle twee timmermans, en ze hadden dien houten
fiets zelf gemaakt, en stampen was stampen. Ze reên alzo klutter
de klutter weg, genoeg om jen derms uit jen buik te schudden.
Ja maar Guust Rijkers van Dedewalle was daar vrezelijk jaloers van,
en hij kocht hem subiet den eersten ijzdren fiets en heel Dee stond
overende.
Ik moest daar niet op peinzen, ik bleef thuis en hielp vergaren
om broers en zuster te laten trouwen, en 'k was eigenlijk een beetje
benauwd, niet van 't vrouwvolk maar van al die trunten en zotte
mode. Kijk dat was dan de tijd van de fijne leentjes, en 'k zie
nog Tieleke Pral van op de scheidinge voor me staan, 't deed al
wat dat 't kost om in d'oge te springen, allee een eeuwig preuts
model. Je kunt oordelen : ze lei heur korsetlinten aan een houtpeerd
om hard en nauwe toe te repen en daar zie, ze was verdomd een
rebbe gebroken, en heur moeder lamenteerde luid op strate : « God
lieve deugd ! he'je van je leven nog zo een zotgat gezien ? Kom dat
tegen je rebben breken om een fijne leen t'hên, en je moet meer als
van den duivel bezeten zijn ».
Met meie wandelde ik langs de Biesput naar de Bohemers die
daar de beren leerden dansen en op de bomen klemmen, en hilder
wijven smoorden grote pijpen. 'k Zag daar een proper meiske uit
de Gravinne van Mirrelburg en 't was seffens geklonken, maar
'k moest algelijk nog vier jaar vrijen eer dat 'k ze kreeg. Als ik
voor de ondertrouw ging zei paster Kerkaart 't is zekers een flink
vrouwmens, maar waarvoor hebt ge ze eigenlijk gekozen ? — « Ja
maar da' weet ik nu zo presies zelve niet, maar 'k zie ze alleszins
doodgeern ». Proficiat Ferdinand, zei hij, zo moet het, en hij sloeg
op mijn schou'er, we gaan daar een goeie borrel op drinken. En hij
schonk ze maar vul. Ja maar, hij spoog er niet in hoor, en goed
geweten. En omdat ik zo gelukkig was vroeg hij nog : hoeveel knopen
staan er aan uw veste ? Ik telde « negen ». Een schoon getal, zei de
paster, negen koren der engelen, we vieren de ondertrouw met negen
sigaren, en hij stak ze in mijn vestezak. Mens 'k gelove dat wij
al dansend uit de pastorij gewipt zijn.
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't Was een ingoe' paster en hij hield veel van muziek en had
een zangkoor. Willem van Rie, de pieke, was ook in 't koor en als
ze met Alderheiligen de lessen zongen, gerocht hij uit dat latijn
niet en hij zong iets als : taaie rap u wat, en Zene geef mij een
rape. En de koster zei halfluid « ja maar niet te veel op zijn Dees
hoor ». De paster wierd er zenuwachtig van, hij was eigenlijk opgeëten van de zenuwen, zijn benen lieten hem ook al in de steek en
hij kost de altaartrappen niet meer op, 't wierd een sukkelare en
't ongeluk wilde dat dan nog de kerke uitbrandde.

Boven de huisdeur van Edewalle
Wapen Ydewalle

'k Weet het nog goed, 't was in 't jaar 1910. Mijn vrouw kwam
thuis van heur kerkgang te doen van 't derde kindeke en binst dat
we nog koffie drinken roept ze : maar kijk er komt rook uit de
kerke ! Ik lope buiten maar 't was zo een mistig weer, ge kost maar
een strate ver zien. Seffens liep heel 't dorp te bene, maar 't was
niet veel blussen aan, de laai sloeg achter 't houten gewelf en
't altaar, allee 't brandde lijk sulfer. Elk redde wat hij kost en
't vrouwvolk scharrelde en schruwelde : « o mijne pachtstoel ! »
't Was lijk 't laatste van de wereld. De brandweer kwam te laat
en de paster van Eerdenburg zei « wat mooi werk ! de kathedraal
van Ede is afgebrand ! » Eerlijk gezeid niemand was straf spijtig,
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zo een oud lelijk kerkske, en ze zeiden « 't vier zal er ingekomen
zijn door een kleine onvoorzichtigheid » 't was al. Maar paster
Kerkaart was er van geschokt en ging op ruste naar Hulste.
De nieuwe paster Van Dijke had vroeger nog onderpaster geweest bij « d'Eerdenburgse hakepuiten », dat was de gewone bijlap
voor die goe'levers van drie ellen voor één frank. Gelukkig was
't een rijke paster die op geen gulden zag. Maar 't was een zuusterare, 't moest al in den haak staan en punt op ie : geen stoelke
uit de lijne, geen een keerske scheef. Bij 't bouwen van de nieuwe
kerk liet hij veel op eigen kosten doen, en de pastorij wierd heel
naar zijn goeste ingericht met een prachtige sierhof en vijver. Kwezels
moesten bij hem niets vertellen, die komen andermans kwaad
biechten, zei hij vlakaf, alzo van die zogezegde vreemde zonden...
't Verslechtte als de oorlog uitbrak in veertiene. Dee werd effenaf
overspoeld met belgische vluchtelingen : al familie en kennissen.
'k Moet u niks vertellen, ge waart er ook bij met nonkel Miel en
tante Lene. De paster keek maar met een kwaad oge naar 't doene
van die vluchtelingen in zijn kerke, en als ik « pieke » (suisse)
geworden ben zei hij : dat mag niet hoor, die vrouwen al de mannekant. Ja ja mens, ik moest de schapen van de bokken scheiden, en
omdat ze tegenstribbelden daverde de paster op zijn preekstoel:
« Ge hoeft niet te zeggen, wij zijn man en vrouw, de kerk is geen
huishouden, dat is het huis van God ! »
Ik moest ook 't vrouwvolk tegenhouden dat niet deftig toegeknoopt was aan den hals : Madame wees zo goed uw zakdoek
rond uw hals te knopen. Ze keek dwaas : « maar 'k heb ik geen
vallinge ». — « 't Is kwestie dat ge niet fatsoenlijk gekleed zijt ».
Ik hield ze tegen aan de doopkapel « kijk ge moogt kiezen, hier
misse horen of die witte halsdoek aandoen ». 'k Was moe van
't zelfde te zeggen, maar ze deden op de duur toch wat er gevraagd wierd.
Dat was binst de eerste oorlog. Maar de tweede oorlog in
veertig ?... Goeie God ! daar is een boek van te schrijven. Heel
Dee is met de beschietinge in de lucht gevlogen, en 't dorp is weggevaagd, 't zijn al nieuwe straten met moderne huizen en villa's.
Maar 't ergste van al, 't kerkhof is verdwenen door de nieuwe
kerk, ze hebben gewoonweg een kasseie over de graven geleid, is
dat geen schande ? Ze schepten de benen op met een krane... en
als ge weet dat daar uw eigen volk ligt... mag dat ? Ik heb altijd
horen zeggen : « dat moet eerst verdertigen ». Een paar families
hebben hilder daar tegen verzet... en w'hebben er ons ten slotte
moeten bij neerleggen.
'k Beklage Sente Pieter, hij zal wel drie dagen op de Deenaars
moeten wachten eer dat z'al hun benen en knorren bijeenvergaard
hebben uit diene rommelboel van onder de nieuwe kasseie.
M. C.
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DE BRIEVENPOST IN HET BRUGSE
1840-1850
Het postwezen werd in die jaren beheerd door het Ministerie
van Financiën. In het gemeentearchief van Uitkerke vond ik een
brief, op 8 december 1836 aan het gemeentebestuur gezonden door
A. van Zuylen van Nyevelt, postontvanger van Brugge, en waarin
heel wat wetenswaardige bijzonderheden over de toenmalige brievenpost medegedeeld worden.
Uitkerke krijgt een postbus en zal bediend worden vanuit het
postkantoor van Brugge. Een briefdrager van dit kantoor zal iedere
dag die postbus komen lichten, ten vroegste om 13 uur ; hij moet
terug zijn op het kantoor om 17.30 uur.
Brieven en dagbladen moeten aan huis besteld worden. De brieven
mochten verzonden worden gefrankeerd of ongefrankeerd. Het
frankeren gebeurde op het postkantoor van verzending, en werd
op de brief vermeld door het aanbrengen van een stempel met het
woord « franco ». Bij ongefrankeerde verzending moest het port
betaald worden door de bestemmeling. De briefdragers was verboden iets meer te vragen dan de som die op de omslag aangeduid stond. Postzegels werden eerst in 1849 bij ons ingebracht.
Op het platteland moesten de inwoners hun brieven ongefrankeerd
in de postbus werpen. Een briefdrager, die een brief in ontvangst
nam, zou afgesteld warden. Op iedere brief die de briefdrager in
de postbus vond, moest hij zijn eigen letterstempel aanbrengen.
Uit de « Provinciaelen Wegwyzer van Westvlaenderen » voor
1843, blijkt dat het postbureel te Brugge gevestigd was op de Vismarkt, en bediend werd door een postontvanger, bijgestaan door
twee kommiezen en drie boventallige kommiezen. Het was toegankelijk van 6.30 tot 12 uur en van 14 tot 20 uur. In de stad
bevonden zich nog drie brievenbussen : op het 0.-L.-Vrouwkerkhof,
bij de Snaggaartbrug en in de Ezelstraat. Zij werden tweemaal per
dag gelicht om 10.30 en om 71 uur.
Voor de stad Brugge waren er vier briefdragers, één per kwartier,
met nog é,én boventallige bode. De vier kwartieren waren afgepaald
als volgt : 1" tussen de Potterierei en de Langestraat ; 2° tussen de
Wollestraat-Predikherenstraat en de Sinte-Katelijnestraat ; 3° tussen
de Steenstraat-Smedenstraat en de Ezelpoort ; 4° tussen de EzelstraatVlamingstraat en de Langerei.
Het Brugse postkantoor bediende ook nog een groot deel van
het arrondissement Brugge, met negen briefdragers die dagelijks om
7 uur vetrokken van het Brugse postbureel en er om 17.30 uur
moesten terugkeren. Deze negen ronden bedienden de volgende
gemeenten : 1" Sint-Pieters, Zuienkerke, Wenduine, Nieuwmunster
en Meetkerke ; 2° Koolkerke, Oostkerke, Hoeke en Lapscheure ;
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3° Sint-Michiels, Oostkamp, Waardamme en Ruddervoorde ; 4° Dudzele, Lissewege, Blankenberge en Uitkerke ; 5° Assebroek, Oedelem,
Beernem en Sint-Joris ; 6° Westkapelle, Knokke, Heist en Ramskapelle ; 7° Loppem, Zedelgem, Snellegem, Zerkegem en Jabbeke ;
8° Sint-Kruis, Sijsele, Moerkerke en Damme ; 9° Sint-Andries,
Varsenare, Stalhille en Houttave.
De brieven en dagbladen werden toen aangevoerd met de trein
uit de weinige steden die reeds aan een spoorweglijn waren aangesloten, en verder met diligenties.
Zo kwam te Brugge de post toe uit onze provincies en uit de
meeste vreemde landen, via Brussel, om 6, 11, en 20 uur. Uit
Oostende om 8, 13 en 16 uur. Uit Engeland, Veurne, Duinkerke,
Calais en Boulogne om 19 uur. Uit Torhout en Diksmuide om
18 uur, en uit Sluis om 16 uur (met de barge) .
Het verzenden van brieven uit Brugge gebeurde voor bijna geheel
het land om 6.30, 12, en 18.30 uur. Voor Gent en Kortrijk om
15 uur. Voor Oostende, Veurne en de kuststreek van NoordFrankrijk om 10, 18.30 en 20 uur. Voor Diksmuide en Torhout
om 6.30 uur, en voor Sluis en Zeeland om 5.45 uur.
De brieven voor het buitenland mochten gefrankeerd worden tot
aan de Belgische grens. Voor Frankrijk mocht men frankeren tot
aan de plaats van bestemming. Maar voor Engeland, Portugal,
Spanje, Italip, Turkije, Oostenrijk en voor al de landen van overzee, moesten al de brieven gefrankeerd zijn.
In de « Provinciaelen Almanak van West-Vlaenderen en WegWyzer der Stad Brugge » voor 1850, worden al de postkantoren
in de provincie West-Vlaanderen vermeld. Dat waren : Avelgem,
Brugge, Diksmuide, Harelbeke, Ieper, Izegem, Kortrijk, Menen,
Moeskroen, Nieuwpoort, Oostende, Poperinge, Roeselare, Tielt,
Torhout, Waregem en Wervik.
Het postkantoor te Brugge was in 1850 gevestigd in de Cordoeanierstraat n° 55. De drie genoemde postbussen van 1843 waren
in 1850 aangevuld met drie nieuwe : in de Langestraat, de Gevangstraat en op de Vrijdagmarkt.

Jos. DE SMET

Kapel en Beeld

Het blad Kapel en Beeld, gesticht door E. H. Gabriël Celis z.g., heeft
in 1960 een « Nieuwe Reeks » ingezet onder leiding van E. H. J. Winnepenninckx. Het blad verschijnt driemaandelijks en brengt allerlei
plaatselijk nieuws vooral over Mariaverering (geschiedenis en folklore)
in Oost- en Westvlaanderen. Inschrijving (20 F per jaar) door overschrijving op P.C.R. 4124.39 (E. H. C. Van Beneden, St.-Antoniuskaai 8,
Gent). Aan onze lezers aanbevolen.
De vereniging ijvert voor kleine veldkapellen die passen in het
landschap. Men mag hopen dat het beschamende betonnen kitschkapelletje, standaardmodel Boerenbond, door deze ijver zal ingedamd
en teruggedrongen worden.
B.
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HET SPAANS-BRUGS GESLACHT DEL RIO
1500-1650
Het geslacht del Rio, dat in onze plaatselijke en nationale geschiedenis naam heeft gemaakt, is van Castiliaanse oorsprong : de
del Rio's komen uit de vallei van de Bureba, gelegen in het bergland
van Castilië. Vooral te Burgos en te Segovia verwierven ze bekendheid o.m. als weldoeners van kerkelijke instellingen ( 1) .
I. FRANCISCUS DEL RIO

De Brugse del Rio's zijn afkomstig uit Segovia, waar de naar
Brugge overgekomen Franciscus del Rio moet geboren zijn rond
1475. Deze laatste wordt geciteerd als « edelman van Spaignen »
en was zoon van Joannes del Rio en Isabelle de l'Espinar. Joannes
del Rio « wiert... verclaert te wesen van sinder dessendentie ende
afcomste edelman... by sentencie van de alcaden... » te Valladolid
op 7 juli 1530.
Franciscus del Rio trouwde te Brugge op 25 october 1511 met
Catharina del Castillo, dochter van Petrus en Catharina Lopez,
volgens huwelijkscontract op die datum gepasseerd voor schepenen
van Brugge ( 2) . In de door ons geraadpleegde stukken vonden wij
niet uitdrukkelijk vermeld of Franciscus del Rio nadien nog een
tweede huwelijk aanging. Waarschijnlijk wel, want Catharina del
Castillo wordt vermeld als « sin eerste huusvrouwe ». Elders wordt
Magdalena della Torre vernoemd als echtgenote van Franciscus
del Rio ( 3) . Met de familie della Torre hielden de del Rio's nog
wel enige familiebetrekking in de 17e eeuw.
Petrus del Castillo, vader van Catharina, stichtte op 12 maart
1512 een fondatie van 34 provenen ten voordele van de dis van
de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge, welke moesten uitgedeeld wor(1) Opzet van dit artikel is niet te hernemen hetgeen over de
del Rio's in biographische en genealogische werken bekend is, doch
de bestaande genealogie, voor zover het ons mogelijk was, tot omstreeks 1650 aan te vullen. Het in het Brugse Rijksarchief bewaarde
fonds der familie van der Gracht d'Eeghem (te citeren VGE), opvolgster van de del Rio's als heren van Egem, Oostnieuwkerke enz.,
bevat talrijke interessante stukken waarmede deze nota werd opgebouwd. Hiervoor werd op de eerste plaats gebruik gemaakt van
de familiehandboeken, huwelijkscontracten en testamenten. We
noemen hier in 't bijzonder :
VGE 4 : Handboek van Anthonio del Rio Ayala, 1609-1623 ;
VGE 6 : Handboek van dezelfde, 1618-1647 ;
VGE 47 : Handboek of Register van contracten (1700) ;
VGE 74 : Bundel huwelijkscontracten en testamenten (1511-1711).
(2) Origineel huwelijkscontract van « Fransisque Delryo edelman
van Spaignen » met « Joncvr. Kathelyne de Castylle » gepasseerd
voor schepenen van Brugge op 25 okt. 1511 : in VGE 4 (f. lv ) en 74.
(3) Biogr. Nationale V 472 (art. Del Rio, Louis) ; J. Gailliard,
Bruges et le Franc II 39.
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den op de grote kerkelijke feestdagen ( 4) . Joannes del Castillo,
broeder van Catharina « wiert rudder ghemaect vanden keyser Carle
int jaer 1520 den 23e octobre... ».
Franciscus del Rio overleed te Brugge op « 8 januari 1555 voor
passchen, disendachs snachts omtrent XII hueren ». Van volgende
van zijn kinderen konden wij het spoor terugvinden :
1. Joannes, volgt onder II.
2. Petrus. In zijn testament, dd. Namen 28 augustus 1582, schrijft
hij dat hij afkomstig is uit Segovia en geboren te Brugge in Vlaanderen. Hij was getrouwd geweest met Anna de Sambitoris, dochter
van Jacques en Anna Briefvers. Uit dit huwelijk waren geen kinderen
gesproten. Petrus del Rio had evenwel twee natuurlijke kinderen :
een zoon Julius en een dochter Catharina, die beiden in zijn
testament bedacht worden.
3. Jacques. Deze was gedurende 48 jaar prelaat van de abdij van
Baudelo te Gent, waar hij overleed in 1610. Aan het hoofd van
deze abdij werd hij opgevolgd door zijn kozijn Guillielmus del
Castillo (5) .
4. Christina. Zij bleef ongehuwd en volgens haar testament van
9 september 1587 wilde zij begraven worden in het « St Jacobs
Graeususterhuys » te Gent, naast het graf van haar nicht Isabelle
del Castillo. Telkenjare op 20 oktober, zo wenste Christina del Rio,
moest een mis gedaan worden « ter eere Godts ende van Sint-Ursula
mette elf duysent maechden, legaterende den voornoemden cloostere
te dien fyne oock een reliquie, wesende een hooft vande elf duysent
maechden voornoemt dat zou testatrice mede van Cuelen gebracht
heeft met consent vanden Bysschop van aldaer... ». Zij was een
weldoenster van dat klooster en van de abdij van Baudelo, waar
haar broeder, Jacques, abt was. Zij schonk hem bij testament « een
zilvere scale weert vyf pont groote... bedanckende hiermede mynen
Eerw. heere haeren broeder van alle vrientschappen die zou binnen
haer leven van hem ontfanghen heeft » ( 6) . Haar nog in leven zijnde
zusters, neven en nichten worden in haar testament niet vergeten.
5. Ludovicus (Brugge ca 1530 - Tienen 1578) . Zou, volgens de
Biographie Nationale, de zoon zijn van Franciscus en Magdalena
della Torre ( 7). Uitdrukkelijk wordt hij door de hierboven vermelde
Petrus en Christina del Rio als hun broeder vermeld in hun
(4) VGE 4 (f. 2) en 21 (f. 5) . - Deze provenen moesten uitgedeeld
worden door « den naesten hoir » aan de personen « die ons teecken
draghen ». Over dit teken zie Baron Jean Bethune, Méreaux des
families brugeoises 256-257 (Brugge 1890), met afbeelding.
(5) Overeenkomst tussen deken Jan der Rio en G. del Castillo,
abt van Baudelo, dd. 18 sept. 1617 in VGE 47 (niet gefolieerd).
P. F. Vyncke, Geschiedkundige schets der abdij van Baudeloo,
blz. 100 (Gent 1922).
(6) Origineel testament in VGE 74.
(7) A. Le Roy in Biogr. Nationale V 472.
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testament. Als ambtenaar en staatsman onder koning Philips II
van Spanje, werd hij lid van de Raad van Beroerten, kwam in 1573
in de Geheime Raad en in 1576 in de Raad van State. Uit de ons
bekende stukken blijkt dat hij ten minste twee kinderen heeft gehad :
Pedro del Rio, heer van Esschenbeke, en een dochter, Maria del
Rio, nadien « gravinne van Hautreppe » ( s ) .
6. Anthonio, bekend in de bronnen als heer van Kleidaal en
Aartselaar. Hij is o.i. eveneens een zoon van Franciscus del Rio,
doch misschien wel uit een tweede huwelijk. Anthonio del Rio, zoon
van Joannes (sub III), vermeldt de heer van Kleidaal en Aartselaar
als zijn « tweeden oom ».
Anthonio del Rio senior was een rijk koopman en trad in 1549
in het huwelijk te Antwerpen met Eleonora Lopez, dochter van
Martinus en Quintina Splyters. Hij bouwde in deze laatste stad
op de Meir een prachtig patricirshuis. Op 22 maart 1557 kocht hij
het mooie — nog bestaande — kasteel van Kleidaal te Aartselaar
(Antwerpen), dat reeds op 8 december 1580 ten gevolge van de
tijdsomstandigheden gerechtelijk verkocht werd. Evenals zijn broeder
Ludovicus, was Anthonio een zeer getrouwe dienaar v an Spanje en
werd in 1573 benoemd tot thesaurier-generaal van de Raad van
Beroerten. Na een zeer bewogen leven overleed hij te Lissabon op
17 februari 1586. Zijn echtgenote stierf op 21 april 1602 en werd
begraven te Antwerpen in de kerk van de Karmelieten ( 9) .
Uit het huwelijk Anthonio del Rio - Eleonore Lopez zijn bekend :
a. Martinus-Antonius (Antwerpen 1551- Leuven 1608). Jurist. Trad
in 1580 in de Sociëteit van Jezus. Befaamd auteur door zijn gedenkschriften en vooral door zijn werk over de magie (Disquisitiones
magicae) dat op de proceduur van de heksenprocessen in zijn tijd een
grote invloed heeft gehad ( 10 ) .
b. Jeronimo. Was in 1586 « capiteyn » en wordt rond 1615 vermeld
als « heer Heronimo del Rio vande orden van St.-Jacobs ende gouverneur van Cotron int coninckrijck van Napels ».
Als zonen van Jeronimo zijn bekend : aa) Estevan del Rio y Bonifal,
die op 29 april 1614 peter was te Brugge van Cornelis, zoon van
Anthonio del _Rio en Adriana van Wyckhuuse ; bb) don Juan del Rio
Pachero en cc) don Anthonio del Rio. Deze laatste twee woonden in
de eerste helft der 17e eeuw « tot Madrid ofte inde stad van Burgos ».

7. Jeronimo. Waarschijnlijk een zoon uit het tweede huwelijk
van Franciscus. Hij was ca. 1615 « Regidor van de stadt Burgos ».
8. Margriete, in 1587 weduwe van jhr. Herman van Steelant.
9. Josyne. 10. Een zekere « myn suster tot Ste Clare » te Gent.
(8) Testament van Anthonio del Rio Ayala, VGE 74.
(9) A. Le Roy in Biogr. Nationale V 468-471. E. Vanden Bussche,
Notice sur la seigneurie et les seigneurs de Cleydael, in La Flandre
XVI, 151-182, waar het uitvoerig grafschrift van Anthonio (blz. 171).
(10) Over hem : A. Le Roy in Biogr. Nationale V 476-491. De
Backer-Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus II,
col. 1894-1905.
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II. JOANNES DEL

RIO

Joannes del Rio, zoon van Franciscus en Catharina del Castillo
(sub I, 1.) werd geboren te Brugge op 11 november 1516. Hij
overleed in deze stad op 11 juni 1565 en werd er begraven in de
St.-Donaaskathedraal « inde drie conincxcapelle ». Te Brugge was
hij « suppoost van de natie van Spaignen » ( 11 ) . Hij trad in het
huwelijk op 2 september 1554 te Bergen-op-Zoom met Mechtildis
de Ayala, geboren op 21 februari 1530, dochter van Gregorius
de Ayala, ridder, heer van Vurdestein (reeds overleden in 1554)
en Christina de Witte. Hij kocht op 28 juni 1562 te Brugge « een
schoon notabel huys », gelegen op de zuidoostelijke hoek van de
de St.-Jorisstraat en het Potevinstraatje « beneden de Vlaminckbrugghe » (12 ) . Mechtildis de Ayala overleefde lang haar vroeggestorven echtgenoot. Oud geworden nam zij op 24 oktober 1615
haar intrek in de St.-Trudoabdij, waar zij overleed op 1 februari
1617 en in de abdijkerk begraven werd.
Uit het huwelijk Joannes del Rio - Mechtildis de Ayala werden
geboren :
1. Joannes. Brugge 1555 - Antwerpen 1625. Priester, licentiaat in
de beide rechten ; werd deken van St.-Donaas, of ficiaal van het
bisdom Brugge en aartsdiaken in 1607. Overleed als deken van
Antwerpen en vicaris-generaal van dit bisdom. In zijn uitvoerig
testament, gedagtekend Antwerpen 9 september 1622, maakte deken
del Rio de verdeling van zijn aanzienlijk fortuin, en bedacht hierbij
meerdere kerken, kloosters en godsdienstige instellingen te Antwerpen, Lier, Gent en Brugge. Met de uitvoering van dit testament
houdt de oprichting van de O.-L.-Vrouwkapel te Egem onmiddellijk verband (13).
2. Franciscus. Geboren te Brugge, overleden te Gent in 1617
als vicaris-generaal van dit bisdom (1 4 ) .
3. Anthonio. Volgt onder III.
4. Pedro Geronimo. Deze zoon van Joannes del Rio week uit
naar Goa (Portugees Oost-Indië), waar hij in het huwelijk trad
met Francisca de Soa, welke v66r haar echtgenoot vroegtijdig overleed. Hij zelf overleed te Goa op 28 augustus 1626, en had al
zijn bezittingen overgemaakt aan zijn broeder Anthonio, volgens
(11) Testament van Jonkvrouw Mechtildis de Ayala « weduwe van
Wylent Jo r Jan Delryo suppooste vande natie van Spaignien », dd.
10 aug. 1617. VGE 74. Sterfdatum volgens VGE 4, f. lv.
(12) Dit eigendom werd door de del Rio's verkocht in 1734 aan
jhr. de Gras, heer van Moorsele, voor 3000 pond gr. VGE 6 (f. 21v)
en 21 (f. 149) ; Biekorf 1954, 296.
(13) Over deze kapel : M. English, Eegem-Kapelle, in Biekorf 1954,
225-230, alsook onze artikels in De Zondag (Tielt, 25 sept. 1954, blz. 2)
en in Biekorf 1954, 285-297 en 1958, 113-117.
(14) E. A. Hellin, Histoire... du chapitre de St.-Bavon a Gand I
106-107 (Gent 1772). Zijn origineel testament in VGE 74.
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akte verleden voor notaris Franciscus Nieto op 15 november 1624.
Hij liet twee dochters na die beide te Goa in het klooster van
Santa Maria getreden zijn en er geprofest werden resp. als
zuster Maria Anna de San Francisco (1626) en zuster Sebastiana
d'Achagos ( 15) .
5. Christina. Ongehuwd overleden op 8 maart 1614 en in de
St.-Donaaskerk te Brugge begraven bij haar vader.
III. ANTHONIO DEL RIO

beer van Dentergem, Nieuwkerke, Egem enz.

Anthonio del Rio, derde zoon van Joannes en Mechtildis de
Ayala geb. te Brugge 11 december 1559, trad in het huwelijk, te
Gent in de St.-Danskerk op 10 december 1608, met Adriana van
Wyckhuuse, dochter van Antheunis, schepen van de keure van
Gent en Clara de Brune ( 16) . Hij overleed te Brugge op 17 mei 1646
in de ouderdom van 86 jaar. Zijn echtgnote stierf op 30 augustus
1652, op 65-jarige leeftijd. Beiden werden begraven te Brugge in
de kerk van de Augustijnen, waar Anthonio in 1623 een familiebegraafplaats had mogen inrichten ( 17 ) . Te Brugge bekleedde
Anthonio een vooraanstaande plaats in het openbaar leven, terwijl
hij voortdurend het familiaal fortuin deed aangroeien en het blazoen
verrijkte. Zijn familienaam del Rio liet hij volgen van die van
zijn moeder, Ayala, terwijl hij ook het familieblazoen van de
del Rio's en de Ayala's in een gekwartileerd schild verenigde ( 18) .
Schepen van het Vrije voor het Oostkwartier benoemd op
8 januari 1610, werd Anthonio daar voor het eerst burgemeester
op 6 september 1612. Hij bleef schepen tot aan zijn dood in 1646.
Hij werd ook lid van tal van geestelijke en wereldlijke genootschappen ; zo werd hij o.m. gildebroeder van St.-Sebastiaan (13 juli
1605), van St.-Niklaas van Tolentijn bij de Augustijnen (16 sep(15) VGE 4 (f. 1'), 6 (f. IIIv en V) en 74.
(16) Origineel huwelijkscontract dd. 23 nov. 1608 in VGE 74. Waren
aanwezig als getuigen, voor Anthonio : Mechtildis de Ayala, zijn
moeder ; Jacques del Rio, abt van Baudelo, zijn oom ; zijn twee
broeders kanunniken Jan en Francois. Voor Adriana van Wyckhuuse waren getuigen : Anthonius, haar vader (t Gent 22 april 1629) ;
Quintina Zoete, haar stiefmoeder ; Antheunis de Vulder, advokaat
in de Raad van Vlaanderen, haar schoonbroeder ; haar ooms Jan
van Wyckhuuse en Cornelis de Brune.
(17) Als tegenprestatie voor deze gunst had Anthonio een nieuw
hoofdaltaar aan de Augustijnenkerk geschonken. Het contract daarover, dd. 29 aug. 1623, in VGE 47 (franse versie) ; vlaamse versie,
gedateerd 14 febr. 1623, bij A. Keelhoff, Histoire... des ermites de
Saint-Augustin a Bruges, 36-37 en 355-357 (Brugge 1869).
(18) Dit gekwartileerd wapen del Rio - Ayala komt voor op het
oud schepenzegel van Egem (tot op het einde van de 18e eeuw),
op de predikstoel in de kerk te Egem en op de merkwaardige gevelsteen in het oud gemeentehuis te Egem. Een afbeelding op een
disteken bij Baron Jean Bethune a.w. blz. 256-257, waar ook de
beschrijving van deze wapens. Wat daar gezegd wordt over Anthonio
del Rio Ayara is op verscheidene plaatsen onjuist.
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tember 1609), van St.-Barbara « in tbusschietershof » (1 mei 1612),
van St.-Michiels « inde gulde van de scermers » (29 september 1612),
van St.-Cecilia (22 november 1612) en van talrijke andere godvruchtige broederschappen. Door Philips, koning van Spanje werd
Anthonio del Rio Ayala tot ridder benoemd, bij patentbrief gegeven te Madrid op 30 november 1622.
Aanvankelijk vinden wij de del Rio's alleen vermeld als heer
van Tielrobroek, een leen, gehouden van het leenhof van Waas
en dat in het bezit was gekomen van zijn vader Joannes del Rio.
Anthonio del Rio Ayala breidde het familiebezit voortdurend uit.
Zijn verzorgde handboeken getuigen hiervoor op duidelijke wijze.
Op 26 april 1618 kocht hij aan de graaf van Noyelles de heerlijkheid Dentergem te Langemark, gehouden van de baronnij Guyse
en Couchy op Zevekote, voor 2200 pond gr. ( 19) . Op 29 april 1627
kon hij het hof en heerlijkheid van Nieuwkerke (bij Roeselare)
aankopen van Antheunis Reynkens, wonende te Meulebeke (20).
De belangrijkste « aanwinst » was zeker de aankoop op 25 maart
1641 van het kasteel en heerlijkheid van Egem, die Anthonio in
handen kreeg toen de voogden van de kinderen van René de Grysperre, voorgaande eigenaar, deze goederen in openbare verkoping
moesten brengen. Dit nieuw bezit bestond uit « een casteel op een
bewalde mote met een optreckende brugghe, opperhof en de nederhof bestaen met een schoon landthuys, scheure, peerdestal, coyestal,
scapstal, ovenbeur ende duyvecot » en ongeveer 33 bunder gronden.
Onder de heerlijkheid van Egem vielen 33 bunder cijnsgronden.
Op dezelfde verkoping kocht Anthonio eveneens de andere heerlijkheden te Egem die in het bezit waren geweest van René de
Grysperre, nl. de heerlijkheid Brande, gelegen op Egem en Pittem
(55 bunder), en gehouden — evenals de heerlijkheid Egem — van
het leenhof van Ooigem ; de heerlijkheid van het Sint-Amandse te
Egem, afh angende van het Sint-Amandse te Wingene (26 bunder)
en de heerlijkheid Zwalm op Egem, gehouden van Walle op Egem
(18 bunder) . De totale koopsom bedroeg 46.069 gulden ( 21) . Het
kasteel te Egem, gelegen langs de heerweg Brugge-Kortrijk, werd
het buitenverblijf van de del Rio's en van de van der Gracht's,
tot rond 1905.
Anthonio del Rio Ayala had nog talrijke bezittingen in de volgende gemeenten : te Aartrijke, de ammanie van het Kanunnikse ;
te Esen, het hof ten Eecke (20 gemeten) ; te Lissewege, het Emansleen ; te Brugge, op Scheepsdale, een hofstede van 40 gemeten ; te
Langemark, bij de St.-Elooiskapel, de herberg « De Grogue » ;
(19) VGE 4, f. 170.
(20) Rekeningen en andere stukken over deze heerlijkheid van
Nieuwkerke in VGE 42 (rekeningen 1767-1793), in VGE 78 (rekeningen 1631-1664) en in VGE 87-88.
(21) Over deze verkoping van de zwaar gehypothekeerde heerlijkheid van Egem zal uitvoerig gehandeld worden in de toekomstige
studie « Uit de geschiedenis van Egem ».
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kleinere lenen te Vladslo, Steenkerke, Westkapelle, St.-Michiels,
St.-Pieters (Brugge) en elders ; tienden te Lemberge, Ledegem,
Keiem, St.-Maria-Horebeke, Zwevezele (22) . Uit dit alles moge
blijken dat Anthonio een zeer aanzienlijk fortuin had bijeengebracht.
Vóór zijn huwelijk in 1608 had Anthonio een avontuurtje gehad
— un écart de langage — met Anneke de Donckere, die de moeder
werd van zijn « zoone naturael », Thomas Anthonius, geboren te
Brugge op 22 december 1606 en er gedoopt in de 0.-L.-Vrouwkerk.
De jonge Thomas werd opgevoed bij zijn tante Christina en, na
haar overlijden, bij zijn oom, de deken van Gent. In hun testament
bedachten zijn ooms en tante mild dit kind. Thomas mocht studeren
aan de universiteit en werd later advokaat bij de Raad van Vlaanderen te Gent. De jonge jurist stond zijn vader bij in het beheer
van zijn zaken en was in 1641 enkele tijd baljuw van de heerlijkheden te Egem. Bij zijn huwelijk werd advokaat Thomas del Rio
financieel geholpen door zijn vader, die in zijn testament zijn
natuurlijke zoon niet vergat. Met zekerheid kennen wij geen nakomelingen van Thomas del Rio. Is de Augustijnerpater Anthonius
del Rio, kapelaan op het kasteel te Egem van 15 april 1666 tot
15 april 1667, misschien zijn zoon ?
Uit het huwelijk van Anthonio del Rio met Adriana van Wyckhuuse werden 10 kinderen geboren, waarvan er vier zeer jong
stierven ( 23 ) . Hieronder volgt de lijst van de zes volwassen kinderen.
1. Cornelius, 28 april 1614 - 3 juni 1637 ; werd begraven in het nieuwe
familiegraf bij de Augustijnen.
2. Anthonius Gabriël, 28 juni 1615 - 9 januari 1685. Gehuwd in 1655
te Gent met Francoise Borluut (j 5 juni 1707) ; beide begraven bij
de Augustijnen. Anthonius Gabriël erfde de heerlijkheden (uitgezonderd Nieuwkerke) en zette het geslacht del Rio verder.
3. Mecheline of Mechtildis, 27 juni 1616 -14 april 1664. Getrouwd
in 1635 te Brugge met Guillaume Anchemant, heer van Marke en
Blommegem.
4. Maria Anna, 11 mei 1619 - 4 januari 1675. Getrouwd in 1644 te
Brugge met Gyselbrecht van Crombrugghe, keurbroeder van Veurne.
5. Adriana Robertina, 13 juli 1622 -17 december 1658. Getrouwd in
1656 met Philippe Charles de Thiennes, heer van Claerhout.
6. Petrus Geronimo, 23 juni 1625 -12 juni 1695. Bleef ongehuwd.
Na de dood van zijn vader Anthonio in 1646 erfde Petrus Geronimo
de heerlijkheid van Nieuwkerke.

Het vervolg van deze familiegeschiedenis en vooral dan het dagelijkse leven op het kasteel te Egem gedurende de 18e eeuw behoren
niet meer tot het kader van deze bijdrage. Wij hopen later hierop
nog te kunnen weerkeren.
V. ARICKX
(22) Over het beheer van deze bezittingen : VGE 4 en 6.
(23) Minderjarig stierven : Joannes (1610-11), Frangoise (1612),
Joannes Franciscus (1617),_ Clara (1621-22).
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DE OUDE MADELENE VAN POPERINGE
Een leprozerij was, misschien reeds omstreeks 1312, gelegen op
Poperinge-Buiten (steenweg op Ieper) . De plaatsnaam Madeleneput
herinnert nog aan deze stichting. De Magdalenakapel wordt genoemd in een oorkonde van 11 aug. 1422 ; volgens een notariële
akte van 12 maart 1452 bestond aldaar een confrerie van de
H. Magdalena (Collationes Brugenses et Gandavenses 1961, 560) .
De grond van de leprozerij bedroeg 5 lijnen en 25 roeden ; op
dit terrein stond een poorthuis samen met woonsteden voor de
melaatsen ; bij de kapel lag een eigen kerkhof.
In 1606, toen er weinig of geen melaatsen meer waren, had de
Poperingse Madelene nog de volgende oude bezittingen.
1. Het poorthuis ten Cappelhove ; een hofstede en herberg gelegen
bij het poorthuis ; het hoekhuis van St.-Janscruce ; het woonhuisje
van de kapelaan en nog een klein huis in de wijk St.-Janscruce dat
vroeger een refuge van paters Augustijnen (?) geweest was.
2. Renten en percelen land in de Edewaerthoek, in de Hipshoek
(wijk nabij de grens met Watou), in de Peselhoek, in de Haghebaerthoek, alsook land gelegen onder de Noordvierschare van
Reningelst.
De Madelene had daarenboven nog de inning van zekere marktrechten, nl. het recht « van vershauwen vleesch, op haesen, conynen,
pertrysen, wylde haenden (al. honders), gansen, trecht van gelaesen,
stroijen hoeijkens ter markt vercocht volgens toude statuut » en
ten slotte het recht « op de visschebanken ».
In 1701 werd de Madelene opgeheven met toelating van de
bisschop van Ieper ; de gebouwen werden afgebroken. Het klokje
van de kapel werd in 1735 in het torentje van het 0. L. Vrouwhospitaal geplaatst ter vervanging van het geborsten hospitaalklokje.
Het afbraakmateriaal werd naar de stad gevoerd om ermede het
bouwvallige passanteliedenhuis « de Bayaert » te herstellen. Tot in
1775 werd in dit huis aan bedelaars en landlopers « herberg van
één nacht » gegeven.
Na de afschaffing in 1701 was de kapelaan van de St.-Danskerk
gehouden wekelijks de vrijdag een mis te lezen in de kapel van het
0. L. Vrouwgasthuis tot voldoening van een fondatie van de
stichter der Madelenekapel. Van de gasthuismeester ontving de
kapelaan daarvoor een jaarlijks pensioen van 72 pond parisis.
Deze gegevens liggen verspreid in het werkje van pastoor J. Opdedrinck (Geschiedkundige Aanteekeningen wegens 0. L. Vrouwgasthuis te Poperinge, blz. 27-30, 91 ; Ieper 1906) . De auteur,
die de overlevering van omstreeks 1900 weergeeft, weet te zeggen dat
de Magdalenaput door het volk ook carosseput genoemd werd.
Is deze volksnaam heden nog bekend ?
A. V.
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WERK VAN BRUGSE KUNSTENAARS
VOOR DE ST.-ELOOISKERI< TE DUINKERKE

1559-1596
Uit de kerkrekeningen van de St.-Elooiskerk, bewaard op het
Duinkerkse stadsarchief (Archives et Bibliothèque de la ville de
Dunkerque) hebben we de volgende posten opgetekend in verband
met werk door Brugse kunstenaars voor die parochiekerk uitgevoerd.

zilverwerk
1559-60. — Betaelt Nicolais Laureins, die verleit hadde te Brugghe
omme tvermaken van een heilichdom datmen in de processie draecht
6 sc. gr.
Den selven voor een siborie omme de heilighe olie, weghende
thien onsien ende twaelf ynghelschen, te 5 sc. 8 d. gr. doncie ende
7 sc. 6 d. gr. in goude omme te vergulden ende 7 sc. 6 d. gr. van
fatsoene, metghaders 6 gr. voor de custode, comt tsamen 3 lb.
15 sc. 6 d. gr.
1582-83. — Betaelt Jan Crabbe, zelversmit tot Brugghe, over het
maken ende steken van eenen zelveren zeghel ten behouve ende
ghebruuc vande consistorie, den welcken cost metten fatsoen 1 lb.
1 sc. gr. (NB. In 1579-1584 had Duinkerke een calvinistisch stadsen kerkbestuur) .
1588-89. — An Arnoult vander Meere, selversmet van Brugghe,
over tfatsoen van twee selvere amullekens weghende zes onchen
12 inghelschen... An denzelven een zelvere wieroockvat, 2 lb. 8 sc. gr.
1595-96. — Den 9. van meye 1595 betaelt Pieter de Cuenynck
over ende uuter name van Cornelis de Cuenynck zijnen broeder,
zelversmedt, wuenende te Brugghe, 30 lb. gr. voor een zelveren kruys.

Schilderij en beeldhouwwerk
1564-65. — Den 22. van ougst 1564 betaelt in handen van
meester Cornelis de Meyere omme te beweghen in handen van
Marcus Gheeraerts, meester scildere binder stede van Brugghe, up
rekeninghe ende in minderinghe van tinaken ende leveren vande
taef f le van Onser Vrauwe achter den choor, 12 lb. gr.
« Marcus Gheeraerts, scilder van Brugghe » komt nog voor in de
rekening 1567-68, waar de eindbetaling vermeld staat.
1588-89. — Gherenbourchert Me Mattheus vander haghe, steenhauwer, over doncosten ende zyn verschot bringhende van brugghe
het tafereel vanden hooghen oultaer metghaders tguene vande guide
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van St Joris, conforme de particulariteit van zyn billiet, betaelt
13 lb. 14 sc. 4 d. gr. — Dit schilderij was bij de dood van Pieter
Pourbus (f 30 jan. 1584) onafgewerkt gebleven ; het werd bijgewerkt door Frans Denys, Iepers schilder. Zie, over deze laatste,
de Kataloog in verband met de tentoonstelling van de werken van de
pseudo-Karel van Ieper die doorgaat te Ieper van 8 tot 24 april 1962.
Betaelt Me Matthys vander haghe, steenhauwer, de somme van
sessenvyftich ponden zesthien scellinghen zes penninghen grooten vl.
te wetene drieentwintich ponden vyfthien scell. grooten over de
leverynghe van 43 voeten 3/4 albaestre gheemployeert in het werck
vanden hooghen oultaer vande prochiekerke deser stede ende de
twintich ponden grooten over een gratuiteit hem ghejont ten upziene
van het werck vande voornomden hooghen oultaer ende heilighen
Sacraments huuse welcke voornomde somme hem ghefurniert es ten
twee instantien te wetene met vyftich ponden grooten by assignatie
an martin Ionghwycx ende de resteerende zes ponden zesthien scellynghen zes penninghen grooten by desen rekenaere hem bethaelt
per acquit tsamen 16 lb. 16 sc. 6 d. gr.
An Me Matthys Verhaeghe, beeldsnydere, over tmaken ende
leveren van ses aelbastre beelden tot breeder cieraet vanden hooghen
oultaer volghende de conventie daer van ghemact gheleden zecker
tydt by myn heeren vande wet 1100 guldens, met noch een gulden
by hem verleyt vanden beelde van Salvator te brugghe up te voeren
ende tschepe te doenen naer duynckercke, tsamen betaelt de somme
van 100 guldens mackende hier 183 lb. 10 sc. gr.
Ghegheven an Cornelis kyen over de hoirs van M e Pieter ende
franchois pourbusse volghende den appoinctemente met hemlieden
ghedaen ter cause vant logieren vande twee tafereelen vanden hooghen
autaer ende van St Jooris ghilde ende anders volghende tlast van
myn heeren vande wet 9 lb. 6 sc. 10 d. gr.
Parament

1573-74. — Fransois de Brauwer te Brugghe, betaelt over teerste
payement van drie ghelijcke payementen over den coop van een
roo fluweelen coorcappe, een cazule ende twee tormijncqueelen ende
noch een blauwe fluweelen coorcappe met een cazule ende twee
tormyncqueelen, 14 lb. 13 sc. 4 d. gr. (Tornikeel ^ dalmatiek) .
Koper

1592-93. — Betaelt Jan van Meerbeke, gheluweghieter woonende
te Brugghe, voor dat hy heeft doen maeken patroonen van pilaren,
Pelicaen ende rezen diemen verstaet te stellen inden hooghen choor,
21 sc. 8 d. gr.
A. D.
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KATEILEN EN BEESTIAELEN
VAN BERNAERT COLINS TE ZUIENKERKE
1503-1505
De eigenares van de hofstede te Zuienkerke, in pacht gehouden
door Bernaert f. Jans Colins, was Jonkvrouwe Adriaene Despars,
weduwe van Jan Losschaert. Bernaert was haar in de herfst van 1503
de pachtsom van 1502 en vorige jaren schuldig voor een bedrag
van 58 pond groten.
Een maand v66r Bamesse, de vervaldag, verscheen de baljuw van
de proosdij van St.-Donaas op het hof te Zuienkerke, dat onder
de jurisdictie van het Kanonikse gelegen was, om er arrest te
betekenen en een inventaris van de in beslag genomen goederen
op te maken. Hier volgt de tekst van die boedelbeschrijving.
Inventaris van 2 september 1503
Eerst drie paerden te wetene een hijsgraeu, een bayde ende een
wit. Item een cachtelle van eenen jare. Item noch een root lyaert.
Item vier melckoeyen de drie blaerde ende dander mollede. Item
vier eenwinters. Item vier kalveren danof dheen Sente Anthuenis
toebehoort.
Item een ghevuerde zueghe ende twee loopelinghe.
Item den meschpit.
Item tfruyt dat up den bogaerdt staet.
Inden vloer
Eerst drie zoeken taerwe daer inne zynde ontrendt twee hoet
taerwe.
Twee quade lysen, 1 scraprade met 3 loken, zes stoellen ondre
goedt ende quaet, 2 thenen platteelen ende een saussier.
Ontrendt ondrehalve vlecke bakevleesch hanghende ande balcke.
Diverssche plusinghe van houtte tayllioren, cupen, zesters, teelen,
eerde potten ende andre plusinghe.
Inde slaepcamere
Twee coetsen metten bedden up elc, een paer lynelakenen, saergen,
oerpuelen ende voetbancken dertoe.
Een houde scrine, 1 dridsoor met een loke, drie zittecussenen
ende een oorcussene zondre fluwijne, een pacxkin met gaerne ende
wat vlas.
Inde spinde
Een halve cupe bueters, ontrendt hondert eyeren, 25 casekins.
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1400 of 1500 taerweschoven, 2400 of 2500 havere schoven, eenen
goeden hoop boonen ende vitsen, 1200 of 1400 foragen.
Boven der slaepcamere

Een grooten hoop appelen, noch eenen mindren hoop appellen,
een quaet beddeken zonder oorpuelle, een oorcussenen, ontrendt
20 bonden ongheboodt vlas.
U pd e zold re boven tpaertstal

Een ghedeel cafs, 2 motalen ketels, 1 motalen beckene.
Int paertstal. Een quaet beddekin met twee lynelakens.

Int dridsoor inde slaepcamere een mans zwarte keerle ghevoert
met zwarte baeye.
Op 4 juli 1505 had Bernaert zijn schulden nog niet kunnen
vereffenen. Een nieuw arrest betrof ditmaal zijn paarden en de
tarwe en haver die op het land stond. Voor een som van 10 pond
10 schellingen groten werden aangeslagen :
« Een baeyde paert met eender blisse ; een lyaerde met zwaerte
stelt, mane ende beenen ende met een sterre ; ende een zwarte moor.
11 ghemeten taerwe ende 7 ghemeten havere up land staende. »
Na Bamesse, op 19 november van hetzelfde jaar 1505, werd
nogmaals een arrest betekend waaruit blijkt dat Bernaert Colins
de som van 60 pond groten aan de eigenares schuldig bleef. Voor
dit bedrag werden aangeslagen :
Eerst in de schuere byden zuuthende een ghebint taerwe ende
ooc tonderlat toten darsvloer hoghe tot boven de cruusbinden.
Voort ande noordszyde vanden zelven darsvloer ooc een ghebint
taerwe toten hende hute ende boven tot byder tweeste balcke.
Voort buten twee scelven te wetene ondere taerwe, boven havere
ende ront coorne.
Voort een cleen hoyschelvekin.
Inde vloer : een hoghe lys, 1 cupzetele, 1 troch, 1 lys, 1 stande,
een voetbancxkin, een hekele, een staelysere, 1 lere, 1 spae.
Item inde camere : een kiste.
Item upde zoldere boven de camere : omtrend een voer hoys, een
ontschachte coetse ende voort vele diverssche plusinghe van potten,
pannen ende anderssins.
— Rijksarchief Brugge. Proosdij nr. 1294 f. 17, 35°, 40`'. Ghebint :
afdeling in een schuur waarin koren of haver getast wordt. Ghevuert :
gesneden ; mnl. vuren. Lyaert : appelgrauw (schimmel) . Mollede :
asgrauw. Moor : zwart. Onderlat : afdak. Ontschacht : gescheiden (los).
Vlecke : helft van een geslacht varken.
A. V.
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MENGELMAREN
MUZIEKWEDSTRIJD IN DE SCHELDESTREEK

1816

Aan de wedstrijd ingericht te Oudenaarde in 1816 namen drie
« harmonieën » uit de Scheldestreek deel. (Van der Straeten, Théátre
villageois I 253) . Wortegem trad op met een nieuw instrument,
een serpent met kleppen (ophicléide) ; de muzikanten waren echter
nog te weinig geoefend om de eerste prijs te behalen, en het instrument zelf viel niet mee, zo getuigt het vers :
't Geval doet Worteghem den konst-stryd eerst beginnen,
D'aenhoorders al gelyk die scherpen hunne zinnen,
Op dat men hooren zou dat schoon nieuw instrument,
In koper wel gemaekt, maer nog niet wel gekent.
Een ieder schoot in lach, wanneer hy kwam te hooren
Dat brullende geluyd, 't welk ieder g'hoor kwam stooren.
Het scheen een beerendans op trommel en op fluyt,
En bin bon bon daerby, dat kwam'er ook nog uyt.

Ook Avelgem maakte veel fouten. De prijs ging onbestreden
naar de harmonie van Berchem :
Daernae klom op 'tonneel Berchem met zyne baezen,
En komt in vaste maet zoo-danig wel te blaezen,
Dat den eersten prys in 't spelen regt behaelt,
Want Avelghem naer hun had veel in 't gehoor gefaelt.

Deze muziekwedstrijd ging waarschijnlijk samen met een rederijkersf eest.
C. B.

POELEN

Op de vraag hiervoor blz. 64
Een poele betekent te Zwevezele een speciaal ingeschreven prijs
van een duivenprijsvlucht waarvoor men, benevens de gewone inleg
voor de vlucht, nog een aparte som betaalt. Zo kan een duif haar
(gewone) prijs winnen, en daarenboven nog een poele of speciale
prijs erbij hebben als ze bij de 5 of 10 eerste duiven van de prijsvlucht geconstateerd is geworden. De gang van prijzen en poelen
hangt natuurlijk zeer af van het weer.
Men kan poelen, d.i. dus inleggen voor die speciale prijs, van
1 tot 20, 50 en 100 frank. Men kan ook « dobbel poelen » ; men
noemt dat in 't dobbel vliegen of vliegen voor heel den smeer.
De mensen te Zwevezele weten hun zeg te zeggen over dat
poelen. Zo hoort men :
Met poelen kan men prijzen winnen,
meer of dat men kan verzinnen.
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Van poelen en poelen
Kan soms 't geld uit de zakken spoelen.
Van poelen en poelen
groeit soms 't ges (gras) onder de stoelen.
Beter twee keers geschoren
of (dan) een poele verloren.
Een grote poele vult de portemonee
en men is daar gelukkig mee.
Om poelen te winnen moeten de duiven zeer rappe vliegers zijn,
« panneschijters » moeten daarin niet mee vliegen, 't moeten duiven
zijn van het echte ras.
In een prijsvlucht kan men ook duiven meegeven die niet voor
prijs vliegen. Men noemt die supplementaire of soepen.
Slechte duiven, waarmee men geen prijs kan spelen, zijn « brokken
van duiven », met zulke zoudt ge spelen « dat het haar door uw
klakke groeit ».
Mijn nonkel Charel zaliger, die van kindsbeen af duivenmelker
was in merg en been, zei altijd, als er over duivenspel gesproken
werd : « Het duivengebed is een lange litanie ». Hij wilde zeggen
dat men over duiven en duivenspel nooit tenden verteld is.
GUIDO ALTOOS

Poele znw. is te Gent in gebruik ; een poelde is een bijzondere
inleg te winnen door daarvoor ingeschreven duiven. Het Gents
woordenboek geeft poelen ww. niet op. Vercoullie kent ook alleen
poule als znw. (Alg. Fr.-Ned. Wdb s.v. poule en pouler).
Poele is een leenwoord uit fr. poule met dezelfde betekenis :
« mise de chaque joueur ; enjeu total ». Vercoullie vertaalt fr. poule :
pot ; faire la poule : pot spelen ; pouler : om den pot wedden.
Het fr. poule als spelterm is in de 17e eeuw opgekomen eerst in
het kaartspel, later ook in het biljartspel en in de paardenwedrennen.
De betekenis was : inzet bij het spel, pot. De semantische ontwikkeling van die term uit de spelerstaal werd tot nu toe niet opgehelderd. (Bloch - von Wartburg) .
In onze gewesten schijnt poele bij de duivenmelkers, waarschijnlijk
via de (paarden) koersemannen, te zijn opgekomen in de jaren 1880.
Het weekblad De Reisduif, dat te Gent werd uitgegeven sedert
1877, kondigt in zijn nummer van 4 october 1890 een prijs (uurwerk) aan « voor de verplichtende poele van 0.50 fr. » In hetzelfde
nummer prijkt de « Duivenliefhebbersmaatschappij Vroeg of Dood ! »
met poelen van 0,50 en 1 fr. en met « vrije poelen aan 1 en 2 fr.
per 10 inschrijvingen ».
E. N.
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NAAR AANLEIDING VAN HET TRAPPISTENGRAF
Biekorf

hiervoor blz.

59

Mijn moeder, mevrouw Elisabeth Vandevelde-Delbol, vertelde mij,
in mijn jeugd, dat de Paters Trappisten elken dag hun graf moesten
graven en het ook weer opvullen. Dat dit een daadwerkelijke meditatie was, want dat de Paters daarbij moesten denken aan het
« gedenk te sterven ! ». Voorts, dat iedere Pater Trappist bij zijn
leven zijn eigen doodkist bezit en dat hij daarin gaat liggen met
eenzelfde oogmerk. Tenslotte, dat de Trappisten volstrekte zwijgplicht hebben. Deze meningen zijn misschien onjuist, echter is het
zeker, dat ook in Nederland deze opvattingen omtrent de Trappisten
bestaan.
MARCEL VAN DE VELDE

TURKSE MUTS

De in de Vraagwinkel (hiervoor blz. 64) vermelde « turkse muts »
lijkt me naar alle waarschijnlijkheid dezelfde te zijn als de nu ook
in Nederland nog wel gebakken « tulband ». Afbeeldingen en
recepten vindt u o.a. in G. W. Barend sen, Groot en klein luxebrood. Doetinchem (Misset) .
Belangwekkend in dit verband is ook het artikel van Annemarie
W urmbach, Kuchen, Fladen, Torte ; eine wort- und sachkundliche
Untersuchung. — Zeitschrift fur Volkskunde 56 (1960) 20-40,
inz. blz. 37.
B. WANDER. Arnhem.
Turkse muts (alias Sultan of Tulband) is een pronkgebak van
monumentale en o rnamentele aard dat vanaf de 18e eeuw op de
feestdis opgediend werd.
De taartdeeg was gemaakt van Moscovisch beslag, gemengd met
krenten en sukade, of met zacht Wener beslag. Na het koken in
een waterbad, waarin de koperen muts werd gedompeld, werd hij
met rhum overgoten en warm opgediend. Hij ontaardde algauw,
door toevoeging van roggebrood en oude broodkorsten, tot pudding,
het nationaal gerecht van de Engelsman (plumpudding) .
De vormen van de Turkse muts waren kunstig « gebuischt » in
rood koper en zeer verscheiden : kolom - halve ananas vrucht moskeekoepel - mijter - tulband met vlecht en sierknopen. Tal
van vormen, in rood koper gedreven, berusten in het Museum te
Deinze. Bakker Callebaut (1838-1921) van Deinze betrok zijn
vormen uit Oudenaarde, waar bedreven koperslagers dat tuig vervaardigden. Zie daarover mijn Brood- en Banketgebak te Deinze
in Jaarboek XV (1948) van de Kunst- en Oudheidkundige Kring
van Deinze, blz. 29-71 ; met afbeelding van een reeks Turkse
mutsen.
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De vormen van de Turkse muts staan in Biekorf 1937, 231
beschreven als « een afgeknotte kegel, versierd met putten, bulten
en cirkels » (streek tussen Mandel en Leie) .
Ten slotte moge ik nog wijzen op Turkse mutsen als benaming
van de zeeëgels (Echinus miliaris) op onze Westkust o.m. te Koksijde, waar het vissersvolk de schaal van dit dier soms te prijken
zet als een kroon op het hoofd van de heiligenbeelden. (Zie daarover J. De Langhe in Biekorf 1930, 16 en 296) .
G. P. BAERT

Ik ben geboortig van Bassevelde, 12 km van Eeklo. In dit dorp
werd nog dikwijls bij een oude bakker (of bij ons thuis) een Tulband of Turkse Muts gebakken. Dit gebak bestaat uit een soort
koekebrooddeeg, die gebakken wordt in een zeer speciale vorm ;
deze geribte vorm is vervaardigd in verlotte (geglazuurde) potaarde.
De vorm is 10 cm hoog en 27 cm breed, met een schouw midden in.
Het deeg rijst fel, zodat het gebak als het uit de oven komt deze
vorm heeft. Dit gebak wordt dan ook zo omgekeerd, bij de koffietafel opgediend en heeft inderdaad veel gelijkenis met een tulband
of Turkse Muts. (Bij ons uitgesproken : Tuulband.)
Er was ook een zekere ritus bij het snijden van dit gebak. Men
sneed eerst de bovenste helft in schellen, min of meer de vorm
volgende van de ribben. Daarna werd eveneens de tweede helft in
schellen gesneden. Elkeen boterde zijn schel, ze ook lichtjes bestrooiende met witte suiker. Lekker !
De naam Turkse Muts werd eerder meer gebruikt langs de kanten
van Brugge.
F. VEYS. Vlamertinge

WARANDEGRACHT OF LANGELIS

In Vraagwinkel van Biekorf 1961, 96 vroeg E. N. of het Langelis
dezelfde waterloop is als de Warandegracht, voor Adinkerke. Hier
in de Westhoek waren feitelijk de twee namen in gebruik voor zover
er een jachtwarande langs het Langelis gelegen was. Zo was het
ook in Koksijde, volgens een register van eigendommen of « Ommeloper van Coxyde en St. Walburghe » uit 1729, gemaakt door de
landmeter Jan De Schoolmeester van Veurne, die nog van de
beide namen spreekt.
Wat de naam van deze waterloop betreft, men vindt vroeger,
zoals nu nog, in het westvlaams Langeles of Langelis. Op de moderne
landkaarten ziet men nu enkel Langgeleide : een verkeerde naamvorm die in de oude teksten nergens te vinden is.
Koksijde.

K. LOPPENS

--- 93 -IN MEMORIAM MICHIEL ENGLISH
1885-1962

Een stem zal zwijgen voortaan, een pen is stilgevallen die sedert
vijftig jaar veel schoons en goeds over onze Westvlaamse oudheden
en overleveringen in velerlei bladen heeft verspreid. Biekorf in 't bijzonder treurt om het heengaan van de ouderdomsdeken van zijn
medewerkers. Gedurende vijftig jaar was hij een « presentie » in
onze kring en in ons blad, dat hij gaarne zag want hij kon ermee
lachen, verdraaide schertsend de naam en sprak van « den Bierkorf »
(en van « den Bier », als alles naar zijn zin was), en aan de « verstandige Vlamingen » van onze Gezelliaanse ondertitel beleefde hij
immer nieuw plezier.
Hij was jonge leraar te Kortrijk toen hij, in 1911, met een uitvoerige studie over de kloosterhervorming van Citeaux zijn intrede
deed. De mengelmare « Beevaarten per testament », die in dit
nummer verschijnt, moest zijn laatste inzending worden.
Zijn medewerking is hier vooral vanaf 1936 belangrijk geweest,
oudheidkunde en geschiedenis hagiografie vooral — winnen het
alsdan op de liturgie. Te noemen zijn de bijdragen over Klemskerke
en St.-Andries (1936), Damme (1937), Jabbeke (1938). Zijn
geestdrift voor ons nieuw bijblad Westvlaamsch Archief in 1939-40
blijkt uit zijn merkwaardige bijdragen over de Gertrudisprentjes en
de Westvlaamse gilde- en devotieprentjes.
Zijn opstellen over volksdevotie, in 1939 ingezet met Sint-Isidoor,
vormen een belangrijke reeks : Sint-Brigida (1940-45), Sint-Quirinus
te Hooglede (1951), Sint-Maurus te Bavikhove (1954), de Mariadevoties te Nieuwpoort (1956), de H. Doom te Harelbeke (1957),
Sint-Markoen (1958), Sint-Donatus (1957) . Daartussen lopen zijn
mededelingen over kerkgebruiken als het pastoorsvel (1936), de
hondeslager (1946), het priaal (1946) . Op het stuk parochiegeschiedenis werden Middelkerke en Raversijde in 1960 rijk bedeeld
en een bijdrage over Vlamertinge « zat in den oven ».
Was de bisschoppelijke archivaris het best gezeten en het meest
zichzelf in de losse dagklappertjes van het Brugs Parochieblad, toch
vindt men ook zijn eigen bekoorlijke trant terug in zijn mededelingen in Biekorf, waar opgave van boek en blad en critische
bespreking met gemoedelijkheid konden samengaan.
De aflossing Gezelle - Duclos - English heeft, doorheen Rond den
Heerd en Biekorf, een eeuw gevuld, op drie jaar na. De derde
in de bond laat ons een voorbeeld na dat ook in de tweede eeuw
van de Westvlaamse Bogaard vruchtbaar moge nawerken. God
lone 't hem.
A. V.
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BEEVAREN PER TESTAMENT

Die « Laatste Kruisvaarders van Vlaanderen », waarover Biekorf
1961, 65-70 geschreven heeft, doen me denken aan 't beevaren per
testament of uiterste wilsbeschikking. Waarover Oudheden en Gestichten van Rhynland en de stad Leyden (door H. F. van Heussen
en H. van Rhijn ; Leiden 1719, blz. 344) een merkwaardig voorbeeld geeft in het testament van Alveraet, vrouwe van Koudekerke
en Brederode, testament dat bezegeld werd op de zaterdag na SintMaarten-in-de-winter 1305. De tekst luidt :
« Noch maake en bespreeke ik voor myn Kruis twintig ponden ;
dewelke in bewaring zullen blijven bij de broeders van Sint Jan
den Dooper te Haarlem, ten tyde toe dat er een algemeene tocht
zal geschieden over zee... »
De broeders van Sint-Jan of Johanniters zijn een hospitaalorde
te Jeruzalem gesticht, die zich heel vroeg tot ridderorde ontwikkelde,
zonder hierom de hospitaalzorg te verwaarlozen. Ze werden de
Ridders van Rhodos en nu van Malta. Onze Commanderie te Slijpe
behoorde tot deze Orde.
M. ENGLISH

ZANTEKOORN UIT ZWEVEZELE

Zitten te koekeloeren. Dat is zitten nietsdoen, zitten te dromen.
Men zegt ook nog : Zitten blekken lijk de slekken. Zitten broen
en niet voortdoen.
Het schaap is de kijte af (wvl. kite) . Dat wil zeggen : onze
karwei is af, wat gaan we nu beginnen. En men voegt er dan aan
toe : « We gaan eiers pelen en de toppen afbijten ».
Een prutttig dingske. Dat is een mooi meisje van 18 á 20 jaar.
Men zegt ook nog : een snel dingske, een ferm teefke, een lief
pupke, een lief kind, men zou ze stelen waar ze loopt, dat schoon
donderbeestje.
Mijn kleen padotterke. Een troetelnaam door moeder gegeven
aan haar kleintje in de wieg. Andere troetelnamen zijn : mijn
klein boontje, — bubbelke, -- deugnietje, — zoetje, — dutske,
— schaapke, mijn beste keppe.
Zitten pummelen. Zijn gevoeg doen. Men zegt ook : hij is naar
de post, hij zit bij den ontvanger.
Koeke noch deeg. Geen profijt aan iets hebben : « Ik heb geen
koeke noch deeg ervan ». Zo zegt men te Veldegem ; te Zwevezele
daarentegen : « Ik heb er noch koude noch hitte van ».
Ruit noch muit. Wanneer men luistert en niets hoort : « Ik hore
noch ruit noch muit » d.i. 't is zo stille of muize, zo stille of blad.
Te Veldegem zegt men : « Ik hore noch helle noch duivel ».
G. A.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN
GHEGHOOT. — Voorzien van dakgoten. Bij de bouw van het
belfort te Dendermonde in 1378 wordt tussen de schepenen en de
bouwmeester (meester Machiel) overeengekomen dat de halle o.m. zal
zijn « gheghoot met scoonen gargoelen ». (Annales Oudh. Kring Dendermonde, 2e reeks, XIII, 1908-1910, 233). Gargoel = spuier ; fr. gargouille.
ZYNE JUBILEE GEVEN. -- Zijn jubileum van vijftig jaar monnik
vieren. In 1459 was de prior van de abdij van Oudenburg jubilaris.
De schepenen van de stad zonden op Halfvasten twee kannen Rijnse
wijn naar het klooster « als dezelve mynen heere den pryoor zyne
jubilee gaf ». (Hist. d'Oudenbourg II 434). Deze tekst brengt een
eerste voorbeeld van mnl. jubilee.
CLOCLUUDEGHE. -- Klokluidster. De fondatie van Pieter Lansaem
en zijn echtgenote, gedaan te Ieper in 1467 en gegrift in een (nu
verloren ? ) koperplaat in de St.-Maartenskerk, kende bij de bedelingen
o.m. twee provenen toe aan « den ontfanghere van deisen gasthuuse »
(0.-L.-Vrouwgasthuis ), alsook een provene aan « de clocluudeghe » van
hetzelfde hospitaal. (Annales Ypres I 1861, 297). De begunstigde
« clocluudeghc » was een van de zes jonkvrouwen of zusters van het
hospitaal, en het klokje dat ze jaarlijks voor het gestichte jaargetijde
van de Lansaems te luiden had was het hospitaalklokje.
PAPPEN. — Magere kost eten. De Ieperse kroniekschrijver Augustijn
van Hernighem beschrijft (ed. Nederl. Historie II 22) de brooddronkenheid van de Spaanse soldaten van het garnizoen gedurende
de carnavaldagen van het bange jaar 1588. Ze vierden Vette Zondag
en daarop Vette Maandag, maar dat was voor niemand anders « dan
voor voorseyde Spanjaerden, want de poorterie [poorters van Ieper]
moeste schamelyk pappen overal, en niemant en hadde recreatie dan
zy ». M.a.w. : voor de burgers was het geen Vette Maandag. En zo
ook de volgende dag (die door Van Hernighem Vastenavond en niet
Vette Dinsdag genoemd wordt) : alleen de Spanjaarden vieren en
maskeren. terwijl de burgers moeten thuisblijven bij hun magere kost.
In zijn Brugse spelen van 1525-1530 spreekt Cornelis Everaert tot tweemaal toe van «smal te pappen hebben » met bet. niet veel (geen vette
kost) te eten hebben ; zie WNT XII-1, 402. Op Vastenavond bij de
pappot moeten zitten was voor van Hernighem een reden te meer om
zijn wrevel tegen de Spanjaarden in zijn Dagboek neer te schrijven.
TER SCRINE GAEN. — De gildekoffer nazien. De deken en zorgers van de 0.-L.-Vrouwgilde der pijnders van de St.-Jansbrug te
Brugge hadden, volgens hun reglement van 1291, de plicht maandelijks
de koffer van de gilde na te zien. De tekst van hun keure (E. Huys.
Duizend jaar mutualiteit 148 ; ed. Kortrijk 1926) luidt als volgt :
« Vort, ne gaet de deken met sine sorghers ter maent eens ter scrine,
om te besiene ende te sluten ende te bewaren datter ghiulde toebehoort, de deken verbuerde 24 d. par. ende elc zorgher 12 sc. par. ». —
Vgl. te papiere gaen, Biekorf 1961, 159.
ZWINGHEL. -- Zwenghout (aan wagendissel). In 1436-1438 worden in de stadrekening van Oudenburg uitgaven ingeschreven over
« xj. zwinghelen an de carinwaghens », en nogmaals « van vier zwynghelen » ; leveranciers waren Jan Boytac en Jacop Yerinc. (Hist.
d'Oudenbourg II 385). Mn1W s.v. swengel heeft geen vb. in deze
betekenis ; vgl. De Bo s.v. zwenkel. zwinkel.
A. 1.
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Jan-Cornelis Versele van Aalter
In 1775 werd door de plaatselijke toneelgilde te Aalter een Spel van
de heilige Cornelius opgevoerd. Dit stuk wordt toegeschreven aan JanCornelis Versele (R. Vander Linden, Bedevaartvaantjes in 0.-V1. 20).
Is er iets meer gekend over de persoon en het werk van deze landelijke
toneeldichter ?

R. D.

Kasteelfruit
Dat is beste fruit. Vroeger kende men kasteelingen : een grote
winterappel, geel van schil « met rode langachtige sproeten bespikkeld » ; een appel die lang bewaarde. En onder de beste peren was
het kasteleintje (fr. bergamotte d'Esperen) van de allerbeste. (De BoSamyn, Kruidwdb.). Zijn die benamingen — en andere kasteelnamen ?
– in West-Vlaanderen nog bekend ?
P. S.

Abdis van der Ghote te leper
Mevrouw Clara-Angela van der Ghote is een van de grootste abdissen
geweest van de Roesbrugge-Damen te Ieper (1766-1781) . Zij was geboren te Boezinge en enig kind van haar ouders die zeer gegoed waren
en die ze vroeg verloren had. Vandaar heel wat moeilijkheden met
haar voogden toen ze, als minderjarige en met zo'n belangrijke bruidschat, in het klooster wilde treden. Kan mij iemand zeggen wie haar
ouders waren en wanneer ze overleden zijn ? De parochiale registers
van Boezinge zijn immers in de eerste wereldoorlog verloren gegaan.
N. H.

Frotters
Zo noemde men vroeger — 40 a 50 jaar geleden — te Roeselare
en ommelands een soort langachtige aardappelen. Is die soort en die
naam heden nog bekend ?

P. S.

Ditten en datten
In Oostende, Nieuwpoort, Adinkerke, Poperinge (en... waar nog ?)
zegt men « Bitten en datten » voor dadels. En waar spreekt men van
« ditjes en datjes » ? Brugge (fittematrul), Diksmuide en Veurne
(futematrijs), Kortrijk (vreemde pruimen) staan apart. Is de benaming
« gesuikerde pruimen (of vijgen) » nog ergens in West-Vlaanderen
bekend ?

C. B.

Museman en musenpenninc
Is het recht van de musepeneghe, dat in een charter van gravin
Margareta anno 1275 voorkomt en reeds door Ducange als een curiosum
werd medegedeeld, elders bekend dan in Veurne-Ambacht ? Is de
museman-taks een andere naam voor dezelfde belasting op het graan
waarvan het ontvangerschap in 1472 met de Spikere van Veurne verbonden was ? Tot nu toe heb ik die « muizentaksen » in geen ander
streken ontmoet.
E. N.
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PANIEK OVER DE BRUGSE BOETPROCESSIE
PALMZONDAG

1678

Veurne is heden de « stad van de Boetprocessie ». De
andere steden van Vlaanderen hebben hun boetprocessies
verloren. Veurne alleen wist de zijne te behouden en veroverde
daardoor een spectaculaire plaats in de folkloristische kalender van ons land.
De boetprocessies werden in onze Westvlaamse steden ingevoerd door toedoen van de paters Kapucijnen gedurende
de 17e eeuw, het vroegst te Brugge waar de eerste boetprocessie uitging op Palmzondag 1626. De plakbrief van
1626 — gedrukt « by Nicolaes Breyghel, inde Slipstocstrate,
aen de noort-deure van S. Donaes » — kondigt aan dat « de
Paters Capucijnen sullen seer beweghelijck ende devotelijck
vertoogh doen van de principaelste mysteriën van het Lijden
onses Heeren Jesu Christi ». De Kapucijnen keken hierbij de
Spaanse boetprocessie af, met weglating echter van zekere
geëxalteerde uitingen van devotie die minder strookten met
het volkskarakter in ons koelere Noorden.
De boetprocessie van Palmzondag is het model geworden
van de boetprocessies die te Menen (1643), Veurne (1644)
en Oostende (1675) werden ingericht. De Brugse processie
verloor haar type « boetprocessie » — met boetelingen en vertoningen — ten gevolge van een decreet van Maria-Theresia
in 1778. De jozefistische ijver van Mgr. Brenart, de toenmalige bisschop van Brugge, heeft deze afschaffing in de

-98-hand gewerkt. Veurne daarentegen lag verder van de zon,
in het minder « verlichte » bisdom Ieper, en had vooral een
levenskrachtige Sodaliteit die, ook na het wegvallen van de
Kapucijnen, stand hield en actief is opgetreden.
De processie was 35 jaar oud toen een Normandisch edelmanpriester, Michel de Saint-Martin, op een reis door de Nederlanden,
op Palmzondag 1661 te Brugge voorbijkwam en de volgende beschrijving in zijn dagboek inlaste.
« Bij het einde van het Veertig Urengebed op Palmzondag gaat er
te Brugge een processie uit. Men ziet er meer dan 300 mannen gekleed
in zwarte zakken (revêtus de sacs noirs) met grote en zware kruisen
op hun schouders, andere slepen zware ijzeren ketens, en 30 à 40
andere dragen ijzeren pantsers op hun blote huid en houden brandende
fakkels in de hand ; ze gaan nevens het H. Graf van de Zaligmaker,
gevolgd door de paters Kapucijnen. De muzikanten, in zwarte toog
en zonder roket, zingen de psalm Miserere op een treurige toon.
Men hoort tal van bijna gestopte trompetten om de toon nog treuriger
te maken, en de trommels zijn met rouwfloers bedekt. » (1)

Van zijn kant heeft de Brugse patriciër Jacques Inbona een paar
processienieuwsjes in zijn dagboek aangetekend. In 1674 winterde
het nog op Palmzondag (18 maart) en de boetprocessie kon niet
op straat komen. « Het was soo sterck ghevrosen ende ghesneeuwt dat
de processie ordinaire van de capucijnen naer St.-Salvatoors met
de penitenten niet en conden uuijtgaen maer ghinghen alleene tweemael rontsomme de kercke tot St. Salvatoors ende alsoo de paters
naer huijs met het beeld van onse lieve vrauwe vande seven ween ».
Voor het jaar 1676 heeft Inbona aangetekend dat 17 « geesselaers »
in de processie gingen, zijnde Spaanse militairen « die alhier tot
Brugge in guarnijsoen waeren » ( 2) .
Zelfs in die oorlogsjaren 1672-1678 ging, bij gunstig weer, alles
zijn gewone gang : men ging uit van St.-Salvators, over het Zand,
door de Noordzandstraat, Geldmuntstraat, over de Markt terug
naar St.-Salvators. Aan de Hollandse Oorlog van Lodewijk XIV
stoorden de Kapucijnen zich niet. Vijf oorlogsjaren gingen voorbij
(1) Michel de Saint-Martin. Relation d'un voyage fait en Flandres, Brabant, Hainaut etc. en l'an 1661, à Caen, chez Marin Yvon,
1667 ; onze tekst op blz. 123. - Over de Boetprocessie van Brugge
zie vooral de rijk geïllustreerde studie van H. Stalnaert in Ars
Folklorica II 43-60 (Antwerpen 1956). Alsook P. Hildebrand, De
Kapucijnen in de Nederlanden IX 692-697 (Antwerpen 1955).
(2) De aangehaalde teksten zijn ontleend aan het Handschrift
(Rare Geschriften) 1645-1684 van Jacques Inbona. Ze komen in
dit eigenhandig dagboek voor onder de opgegeven data. De gegevens van onze annalist hebben we vergeleken en aangevuld met
de notulen van het College van Schepenen in het Resolutieboek
1678, f. 108-113 (Stadsarchief Brugge). Inbona is de enige bron van
het verkort relaas in Chronyke van Vlaenderen III 777-778 (Brugge
1736) en van het kort bericht bij Custis, Jaerboeken ed. 1765,
blz. 278-279.
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en elke Palmzondag na het Lof deed de processie haar « ordinairen
tour ». Ongestoord. Tot in het jaar van de grote paniek.
In dat gedenkwaardige jaar 1678 viel Palmzondag op 3 april.
Sedert een viertal weken heerste spanning in de stad. Na een zwakke
weerstand had Gent op 9 maart gecapituleerd. VO6r de Kruispoort
en de Gentpoort kwamen Franse eenheden een demonstratie houden,
om daarop (13 maart) naar Ieper af te zwenken. Tot grote spijt
van de Brugse bevolking, die alleen maar verlangde Gent na te doen
en voortaan in de vrede van de Franse overwinnaar te leven. Doch
het spel was niet uit. Engelsen landden te Oostende, Hollandse
troepen legerden te Oostkerke en ommeland. De Brugse wetheren
stonden perplex. Geallieerde troepen stroomden de stad binnen terwijl de publieke opinie aandrong op onderhandeling met Zijne
Allerchristelijkste Majesteit achter de rug van de geallieerden. Inbona
noteert de heersende confusie over « alle dien vremden handel, want
men stelde ons ter discretie vande ketters ende gripende wolven
(d.i. de protestantse Engelsen en Hollanders) ende de ghemeente
waeren seere bevreest voor het verlies van het roomsch catholijck
gheloove soo datter al veele begonsten te wenschen om de compste
vanden conijnck van Vranckrycke » (Rare Geschriften p. 403) .
Halfvasten had inmiddels de stad overgoten met Spaanse kavalerie ; jonge Engelse regimenten in nieuwe rode en gele uniformen
kampeerden in de Halle. Na de vlotte capitulatie van Ieper
(25 maart) kwam het geallieerd garnizoen uit deze stad naar Brugge
over, 2800 man, Spanjaards, Duitsers en Hollanders, met hun gekwetsten mee. Nog een vers Engels regiment kwam zoeken om
kwartier. Gelukkig trokken, daags voor Palmzondag, enkele regimenten Walen en Hollanders naar Nieuwpoort en Diksmuide. Maar
de stad bleef verzadigd van Engelsen die « schismatieken » waren.
En morgen moet de processie uitgaan...
De bisschop, Mgr. de Baillencourt, en de magistraat hielden
krijgsraad. De spanning in de stad was voelbaar. Besloten werd de
processie toch te laten uitgaan, doch met weglating van passietaferelen en boetelingen ( 3 ) . De groepen van het H. Graf en van
O.-L.-Vrouw zouden het alleen doen, gevolgd door Monseigneut
en zijn Kapittel met het H. Sakrament ; een kloeke erewacht van
flambouwdragende burgers zou de escorte vormen. Deze regeling
verwekte echter een onberekenbaar ongenoegen in de kring van de
spelers en de penitenten « die morgen moesten thuisblijven » : zo
liep de mare.
En zo trok dan, na het Lof van Palmzondag, een boetprocessie
zonder boetelingen over het Zand naar de Geldmunt. Onze ooggetuige Jacques Inbona laten we nu zelf het zonderlinge, tragikomische gebeuren van deze Palmzondag beschrijven.
(3) Archief Bisdom Brugge. Acta 30 martii 1678.
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Beschrijving van de « terreur pannicke »

Op den 3. aprijl wesende palmesondagh, alswanneer de ordinaire
processie vande paters capucijnen was gaende uuijt de kercke van
sinte salvators, soo en gincker niet anders uuijt inde processie als
het h. graf met onse vrauwe vande seven weenen ende het venerable
ghedraeghen door den bisschop franciscus de baielliencourt, maer
de penijtenten ende andere vertoonijnghen vande passie ons heeren
waeren thuijs ghelaeten, ter oorsaecke dat alle de enghelsche soldaten
die inde stadt waeren meest alle schismatijcken waeren.
Het is ghebeurt datter was eenen hollandere inde noortzantstraete
alswanneer beghonden te passeeren de flambeeuwen met het graf ons
heeren, Jatter waeren eenijghe borghers al te zeleus voor ons gheloove wilden dat desen hollandere sijnen hoedt soude afdoen, ende
hij dat refuseerende beghonden die borghers die met de flambeeuwen
af te steeken ende te slaen, ende den hollandere track synen deeghen
ende beghonden alsoo een ghevecht.
Ende eenijghe engelsche soldaten daer ontrent staende quamen
daer bij om de saecke te modereeren, waer over de ghemeente begonsten te roepen als dat de engelschen alles dat inde processie
was in stucken capten, waer over alle het volck begonsten te loopen
elck naer sijn quartier naer huijs, ende riepen sommijghe vrauwen
« Slaet al doot dat engels is want sij hebben den bisschop ghequetst
ende het venerable leyt onder de voeten ghetrappelt », hoewel alles

onwaerachtich was, want den bisschop siende de commotie aencommen retirreerde hem met het venerable wederomme naer de
kercke gheacompaigiert door de spaniaerden de welcke inde wapenen
waeren ghecommen, alwaer alle het volck naer toe liep om hun
te retirreeren inde kercke met sulck een confusie als dat inde deure
over malcanderen clommen om inde kercke te gheraecken. Die inde
kercke waeren doocken hun in alle hoollen ende schuijiplatsen soo
veele alst mooghelyck was, alleene wesende bevanghen met een terreur pannicke, want niemant en wiste waeromme.
Niettemin op desen valschen roep quamen de ghemeente inde
wapenen ende leefden seere qualijck met de engelschen, de selve
seere cruelijck quetsende cappende ende stekende als tijghers ende
dolle menschen alle die ghevonden wierden achter straten, want
waeren meest alle gaen wandelen ende waeren onghewapent nochte
en wisten nerghens van, ende waeren van alles onnoosele niet
weetende waer omme men hun aldus was tracteerende, dan namen
alle die conden de vlucht naer de halle het welcke hunne hooftwacht was.
Ende als wanneer den bisschop te voet quam van sinte salvators
kercke over de marckt naer den burgh om hem alsoo te vertoonen
aen het volck ende riep aende borghers « mannen gaet alle naer
huijs, daer en is niet ghebeurt, het is een misverstandt », dan be-
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gonsten de troubelen te cesseeren ende elck track allenskens naer
buys. » (4)
De slachtoffers van deze glorieloze « Brugse Vesper » waren een
dertigtal Engelse rekruten die, in hun kleurige uniformen, ongewapend stonden toe te kijken naar die eigenaardige « roomse »
processie. Dertig Engelse jongens lagen op die avond van Palmzondag geslagen en gewond — een vijftal stervend — in het St.-Janshospitaal.
De wetheren zaten opeens tot over hun oren in de penarie. Vooral
de impopulaire burgemeester de Villegas voelde zich voor de zoveelste maal getroffen door een stoute streek van zijn anti-spaanse
tegenpartij (5) .
Uit het eerste onderzoek bleek dat de zogenaamde Hollander,
die de oploop zou hebben uitgelokt, in feite door de burgers werd
overvallen vooraleer hij de gelegenheid had zijn hoed af te nemen :
de flambouw van een processieganger had zijn hoofddeksel weggeslagen terwijl « het hoochweerdich noch in het ghesichte niet en
was ». Daarop volgde dan het verward gevecht met rapieren en
processietoortsen dat in een onbeschrijflijke paniek ontaardde, de
processie uiteenjoeg en al de mannen in alarm te wapen deed lopen.
De schepenen trachtten vooral te vernemen van wie deze « oproer
ende commotie » was uitgegaan. Iemand had geroepen « Jatter geusen
waeren die gheen respect ofte reverentie aen het hoochweerdich en
bethoonden », en dat moesten dus Engelsen zijn « omdatter thegenwoordich alleene Engelsche inde stad syn van contrarie religie ».
Tot overmaat van confusie was de « convoyclocke » van de kerk
blijven doorluiden ; 't is storm, ze luiden... zo riep men, terwijl
steeds meer mannen gestokt en gewapend kwamen toegelopen, en
stemmen riepen en huilden : « Smyt al dood dat Ingelsch is !»
Eerst na zeven uur was de commotie tot bedaren gebracht. Een
bevel van de schepenen en de Spaanse commandant had al de mannen « naer de loopplaetsen » van hun wijk geroepen, zoals in geval
van brand. Bij zonsondergang kon het bevel ingetrokken worden.
De nachtronde werd echter op speciale wijze ingericht : geestelijken
en kloosterlingen gingen mede met de officieren van de nachtwacht
opdat alles « met meerder s`cillicheyt soude gheschieden» (6).
's Anderendaags hadden de wetheren een drukke maandag op het
stadhuis. Ze zetelden « en permanence ». Een eerste resolutie werd
uitgezonden « metten trommel ende by plackbillietten », waarbij
aan de burgers van Brugge werd bekendgemaakt dat de Engelsen
(4) Rare Geschriften p. 408-409. - De Spaanse soldaten hadden
hun hoofdwacht op de Vrijdagmarkt, vandaar hun vlug optreden in
Noordzandstraat en Dweersstraat.
(5) Over burgemeester de Villegas, zie Biekorf 1959, 259-261.
(6) Resolutieboek 1678, f. 108-109.
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geen aanleiding tot enige « commotie » hadden gegeven ; iedereen
werd uitgenodigd de soldaten vriendelijk te bejegenen en hen in
niets te misdoen. Om te voorkomen dat de poorters nog ooit
zouden te wapen lopen « op het klippen van de convoyclocke » werd
uitdrukkelijk ingescherpt dat men alleen mocht te wapen lopen
« op het klippen van de groote klocke ofte van de schelle » ( 7 ) .
De bisschop liet van zijn kant, op verzoek van de Spaanse gouverneur, nog diezelfde maandag door de predikanten van hét passiesermoen een brief aflezen om « te declareren als dat de engelschen
in de tumulte van daeghs te vooren waeren onnoosele » O .
Een andere dringende zorg was de regeling van het incident met
de Engelse commandant Milord Middleton. Een deputatie van het
College ging hem opzoeken om te betogen hoezeer het stadsbestuur
deze « confusie ende beroerte » betreurde ; men had al het mogelijke
gedaan om het volk tot bedaren te brengen en « men sal doen
exemplaire punitie vande ghone die men sal bevinden de speciale
auteurs ende agresseurs van syn volck te hebben geweest ». Zo
verzekerden de hoge heren. Ze stelden aan de officier voor al de
schade en de verpleging van de gekwetsten te vergoeden, en namelijk
« te becostighen de recruten indien eenighe van hun commen te
sterven ». Milord Middleton toonde zich inschikkelijk en aanvaardde
de uitnodiging tot een receptie op het stadhuis, waar aan hem en
zijn stafofficieren « eene cleene collatie met een glas wyn » werd
aangeboden. Ook aan de soldaten gaf men wijn en bier « om alles
ten besten te accomodeeren » ( 9) . Inmiddels waren vier jonge rekruten
aan hun wonden overleden en in alle stilte op het kerkhof van het
St.-Janshospitaal begraven.
De heren van de stad waren nog bijzonder verlegen met de weerklank van het geval te Londen. De regerende Engelse koning was
Karel II, een illustere gast van Brugge, die twaalf jaar tevoor aan
de gastvrije stad het privilege van de haringvangst in Engelse
wateren had geschonken. Op aanraden van markies d'Ossera, de
Spaanse gouve rn eur, zond de magistraat aan Zijne Majesteit een
brief van verontschuldiging (15 april) . De Spaanse ambassadeur
te Londen zou tegelijk een diplómatieke stap bij het Hof van
St.-James ondernemen om deze zaak te « accomodeeren ten besten
als het doenelijck was » ( 14) .
(7) Resolutieboek 1678, f. 110. - « Ende naer de noene [4 april)
wiert het selve by ordre vant magistraet uuytgheropen metten
trommele ende oock verbooden voortaen aen de borghers inde
wapenen te commen sonder ordre ofte luijden vande schelle ofte
stormclocke op swaere peijnen, ende wiert het selve oock met billietten op de houcken vande straeten gheplackt ». Rare geschriften
p. 410.
(8) Rare Geschriften p. 409.
(9) Resolutieboek f. 111. Rare Geschriften p. 409.
(10) Resolutieboek f. 113. Rare Geschriften p. 409.
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Nog waren de tribulaties van onze wetheren niet ten einde. Tien
dagen na de commotie lag op de tafel van de schepenkamer een
pamflet, gedrukt te Middelburg in Zeeland ; de titel luidde :
Copie van eenen brief aengaende
de schrickelicke massacre der Engelsche,
gheschreven uyt Brugghe.
Het stuk zelf is tegenwoordig onvindbaar ( 11 ). Het resolutieboek
van de schepenen bewaarde echter de samenvatting van de inhoud.
De brief, zo luidt het rapport, is « vervult met menichvuldighe
lueghenen ende valscheden, sonderlynghe nopens de dooden die op
Palmsondach... souden syn ghevonden op de straeten, in het waeter
ende op andere plaetsen, dat oock de voorseide confusie soude wesen
een effect van het dessein vande borgherie om, volghens haere ghenegentheyt tot de Fransche, onder de ghehoorsaemheyt vande selve
te commen, ende de Engelsche om hals te bringhen ter wylent dat
sy noch syn in cleen ghetal ».
De Brugse wetheren schreven op 13 april een brief aan hun
collega's te Middelburg om te wijzen op de leugenachtigheid van
de inhoud van dat partijdige stuk, met verzoek de verkoop van de
exemplaren ervan stil te leggen. Daarenboven ware een declaratie
over de valsheid van de inhoud gewenst. Dringend is vooral een
onderzoek te Middelburg naar de persoon die de brief aan de
drukker aldaar heeft toegezonden ; de br andende vraag is : of het
iemand (en wie ?) van Brugge is ? De bode van Oostende op
Middelburg heeft immers laten horen dat de briefschrijver hem
bekend was ( 12) .
De zaak werd nooit opgeklaard. De opstokers van de commotie
noch de briefschrijver werden ontdekt. Of wilde men ze niet ontdekken ? Jacques Inbona besluit zijn relaas met een eerder pessimistische beschouwing over de gerechtelijke politiek van de Brugse
schepenbank :
« Ende de heeren vant magistraet hielden daghelijcx informatien
ende haelden ettelijcke borghers bij nachte van hun bedde ende
leijdense op het ghevanghenhuijs, waer van datter daer naer eenijghe
wierden ghebannen ende andere swaere peenen wierden hun opgheleijt, meest op den aermen ende den ongheluckighe, want den
rechten autheur en conde men niet achterhaelen » ( 13) .
Dat een goed deel van de burgerij zich uit opportunisme naar
Frankrijk keerde was begrijpelijk. Liever een katholieke vrede onder
de triomferende Lodewijk dan een bezetting van « ketterse »
(11) Niet opgenomen in de catalogi van Nederlandse pamfletten
van Petit, Knuttel en Broekema. Geen exemplaar voorhanden in
de Provinciale Bibliotheek te Middelburg.
(12) Resolutieboek f. 113.
(13) Rare Geschriften p. 410.
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geallieerden onder het uitgeputte Spanje. Zo dachten velen. De
Brugse wetheren gingen dan ook liefst aan die kant niet op ontdekking uit.
In juni lagen er meer Engelse regimenten in de stad dan ooit
te voren. Wat gedaan met de H. Sakramentsprocessie ? De vicarissen van het bisdom consulteerden de stadsmagistraat : zou men
de processie toch laten uitgaan ? De wetheren, die pas uit Madrid
een officieel compliment van goed gedrag hadden ontvangen, besloten de processie toch te laten uitgaan. De Spaanse Viscomte zou
daarbij zijn kavalerie opstellen op de Grote Markt en de Koornmarkt ; de Engelse commandant zou men verzoeken zijn soldaten
binnen te houden. De pastoors moesten er voor instaan « dat in
de processie gheene spraeken en souden worden ghesproken » (14).
Het was niet de eerste maal dat burgemeester de Villegas de
sprekende groepen in de processie het zwijgen oplegde ( 15 ) . Aan
de ontstemde spelers en penitenten van de Boetprocessie, die vermoedelijk aan de commotie van Palmzondag niet vreemd waren
geweest, wilde hij blijkbaar elke gelegenheid tot revanche in dicht
en ondicht ontnemen.
A. VIAENE

EEN « VERS VOOR DE COURS » VAN LODEWIJK DE WOLF

Pastoor emeritus René Vander Moere (geboren 1874) bewaart
een foto van zijn klas (« cours ») van 't jaar 1907. Tot die klas
behoorde ook Lodewijk De Wolf, opsteller van Biekorf. In de
rechterhoek van de foto werden acht verzen gedrukt « gedicht door
Louis ». Hier volgt de tekst van dat zeer Gezelliaans getinte gedicht
« voor de cours ».
Vertweelingd staan wij man voor man
door 't zonnelicht hier al en dan
vereenschapt weder ! ... Daarin ziet
een leerend beeld dat u bediedt :
Wij moeten eigen wil en wensch
elk laten voor een ander mensch,
ontzelfd zijnde, om weer eens gedaan
voor God en 't goed te gaar te staan !
De foto telt 36 koppen, o.m. Caesar Gezelle, Arthur Vuylsteke,
Louis Ketele, Alexander De Meester.
L. D. P.
(14) Resolutieboek f. 126v . - De brief van het Hof van Madrid
prijst de loyaliteit van de stadsregering en rekent op haar volharding. Het stuk draagt een diplomatieke datum : 7 april, d.i. vier
dagen na de commotie, en was blijkbaar bestemd voor het dossier
van goed gedrag dat de Brugse wetheren te Londen wilden voorleggen. De brief werd eerst op 6 juni door de magistraat « officieel »
ontvangen. Resolutieboek f. 126.
(15) Aldus in 1669 ; zie daarover Biekorf 1959, 261.
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DE VERZONKEN SLEUTEL
EEN SCHAPERSHISTORIE OP DE R00 POORTE TE 1ZEGEM

Een boogscheute of twee buiten de stadskom van Izegem, aan
den oostkant van de Kortrijkstrate, op een paar honderd meter
zuidwaarts de Kestelootbeke, in de nabijheid van de slagmeers, lag
vroeger die prachtige hofstede de Roo Poorte, eigendom van de
familie Maes, die daar van na de Franse tijd tot kort voor de
eerste wereldoorlog geboerd heeft. Drie opeenvolgende geslachten :
de stamvader Joseph Maes-Verbeke, boerke Maes geheten die in
dit verhaal optreedt, zijn zoon Leo Maes-Maes, een deftige hereboer die 's zondags met hogen hoed, witte rechtstaande col en sleppefrak naar de hoogmis ging, en tenslotte Francois Maes. Deze heeft
in 1906 de Roo Poorte voor 100.000 F verkocht aan mijnheere
Jozef Van Naemen-van den Bogaerde uit St.-Niklaas, die op de
landerijen het kasteel Ter Wallen bouwde.
Die hofstee had tot voor de eerste wereldoorlog nog een beetje
haar karakter van versterkte hoeve uit vroeger dagen behouden, en
een dreve met kloeke notelaars bracht u tot bij de monumentale
poort van dat hof dat vroeger princessegoed was geweest en door
de Terrier's werd beboerd.
Aan het begin van die dreve, dicht bij de kronkelende Kortrijkstrate, stond een kapelleke waar St.-Rochus werd vereerd, en 't is
geweten dat daar tijdens de cholera van 1866 en de typhus van 1871
veel volk kwam bidden. Met de urbanisatiewerken zijn al die schone
stukken grond verkaveld, 't kapelleke van St.-Rochus verdwenen
en het uitzicht op de Roo Poorte door nieuwe wijken ontnomen.
Iets is nog bewaard : de grote ingangspoort met de grote muur.
In die muur aan de Zuidkant zat vroeger een klein roodgeverfd
poortje waarboven een O.-L.-Vrouwbeeld stond, halfweggedoken
bachten de iefteranken.
't Is langs dat fameus klein poortje, dat nu toegemetseld staat,
dat honderd jaar geleden al die toverij op de Roo Poorte kwam.
De Roo Poorte was een hofstee van een koppel peerden en, daar
alleen de boever getrouwd was, woonde daar een hele hoop werkvolk in : de knape, de poester en een paar maarten. Al dat volk
was goed gekend te Izegem, uitgezonderd de knape die een vreemdeling was, een vreemde tale sprak en een aardigaard was die nooit
uitging en 's zondags op zijn zolder zat met zijn boeken die hij in
een koffer wegsloot.
De poester en de knape sliepen tegare in de peerdestal, en als
ze daar al een weke of zesse nevens elkaar hadden geslapen werd
de poester lijk geware dat Otto — zo hete de knape — iedere
zaterdagnacht opstond en wel een ure wegbleef. De nieuwsgierigheid
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dreef hem zo verre dat hij zich op een zekere zaterdag op de
loer lei. 't Was juist maneklaar en hij zag hoe Otto naar een
meerselken liep. Daar wachtte een geete met grote horens en in een
wip zat Otto te peerde op die geete en ze vlogen in vliegende
vaart door de lucht. Een ure later zat Otto weer in bedde.
Zegt de poester alzo, de volgenden avond als ze samen in bedde
lagen, tegen Otto « 'k wist wel dat ge uit geen gewoon wulgenhout
gekapt zijt lijk 't ander werkvolk hier, maar dat ge te peerde rijdt
op een geete, dat geriekt een beetje naar toverij ! ». « Luistert, zei
Otto, ik ga iedere zaterdagavond naar huis mijn vers ondergoed
halen en 't is door de macht van mijn toverboeken dat ik die reize
in zo korte tijd kan afleggen. En als ge er tegen niemand over
spreekt moogt ge te naaste weke een keer meegaan, maar op voorwaarde dat ge aan Fientje de maarte vraagt of ze met mij wil
trouwen. »
De poester stemde toe, maar 't sloeg niet mee met Fientje. Ze
wilde van geen liefde horen met dien aardigaard «'t is voorzeker
nen duitschen schaper of iets van dat soort » had ze gezegd. Maar
dat 'n stond Otto niet aan. Hij gaf zijn werk op bij boerke Maes
en vertrok al vloeken en tieren, 't meest op Fientje die hij toeriep
« wacht maar 'k ga je wel vinden ».
Fientje was d'eerste dagen op haar gemak niet. Ze had al horen
vertellen dat er op de grenzen van de gemeenten Izegem, Lendelede
en Winkel-St.-Elooi, op een paar honderd meter van Naaske Buysens
hofstee, op de toveresseknok een boom stond waaronder de toveressen van deze drie gemeenten iedere vrijdagavond bijeenkwamen
om te beraadslagen hoe ze de mensen zouden duivelen die de
toveressen iets in den weg hadden gelegd. Ze had nog horen vertellen hoe de Schele, de befaamde vroedvrouw, eens op een hofstee
een kind aan 't verzorgen was en hoe er daar een oud vrouwtje kwam
vragen of ze een beetje mocht uitrusten. « Mijn oude katte is dood,
zei ze, en 'k ben vandaag om een kattejongske gegaan. Kijk eens,
had ze gezegd welk een schoon beestje, 'k zie mijn beestje zo geren,
maar 'k houde ook van kleene kindertjes. Kom, 'k zal het een
kruiske geven. » Maar de Schele wist wel beter « 't en is niet nodig,
zei ze, 't heeft vandage al kruiskes genoeg gekregen ». Maar 't kindje
werd krieperig en ziek. Er werd gediend en gelezen maar 't aangezichtje sloeg schorteblauw uit, het kindje stierf van de plane en
't lij k wilde niet stijf worden.
Fientje dacht alzo « misschien staat dien Otto met dat toveressengespuis in betrekking, of was zijn moeder een hekse ». Maar 't beterde
algauw want een paar dagen later kwam Pol, de nieuwe knape,
in dienst. Pol was een geestige knuist van een kerel, jong en lenig,
een beste werker en eerlijk voor tiene, maar de zondag kon hij niet
op 't hof blijven : hij moest op dril met zijn maten.
Boerke Maes was al enige keren 's nachts opgestaan om de knape
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binnen te laten, maar hij werd dat moe, en op een zondagnoene
gaf hij aan Pol de sleutel van 't klein poortje. Iedereen was daarmee
content en Pol nog 't meest, maar de leute 'n zou niet lang duren !
Op een zondagavond arriveerde Pol te midde rn acht en klokslag
twaalf stak hij de sleutel op 't poortje. Dronke Pol hoorde lijk
een aardig geritsel, er kroop lijk een schimme uit den wal en die
schimme was in een oogpink verdwenen in de patattekelder, en toen
Pol 't poortje sloot langs binnen kroop er iets op de grond tussen
zijn voeten, ratten of wezels... Maar als ge jong zijt en een pintje
te veel op hebt laat ge de ratten lopen en Bourgonje waaien.
's Anderendaags begon iedereen als naar gewoonte. Maar Fientje
had het algauw zitten. Na een uur keernen was er nog geen boter
te zien. Er kakelden wel hennen maar Fientje kon geen enkel ei
vinden, en een beetje later viel ze domweg in de patattekelder.
Fientjes gemoed schoot vol en boerke Maes werd erbij geroepen.
Veel kon hij er niet aan verhelpen, « geen beuter, geen eiers, kom
kom, een slechte dag is nog geen slechte eeuw en morgen gaat het
wel beter ».
Fientje dacht dat ook, en 's avonds stak ze haar hand een beetje
dieper in 't wijwatervat als ze naar bed ging. Maar was me dat
een nacht ! 't was al hekse en toveresse dat ze zag. Ze zweette lijk
een das van gepijndheid en toen ze in haar droom in de wal viel
lag ze ineens klaarwakker. Fientje was daarmee wel van haar droom
verlost maar ze zat nu opgeheft van de jeukte en de kriebelinge
op heel heur lichaam. Luizen mijne man, bij karrevrachten. Fientje
zag ze daar bij 't kaarslicht over haar vel rijden...
's Anderendaags opnieuw 't zelfde spel met de boter en de eieren
en de patattekelder.
Boerke Maes was een christelijk man en hij riep de pastoor te
rade. De pastoor kwam, las een beetje uit zijn kerkeboek « en 't zal
nu algauw gedaan zijn, en lees maar veel samen 's avonds, 't zal
wel ophouden ». Maar 't verergerde nog. Doodkeersen dwaalden
's nachts bij den wal, de hond wilde niet meer eten en Fientje
werd mager lijk een wiedouwwisse. Dat mocht niet blijven duren.
«'k Gelove dat de pasters niet veel pak hebben op toverij, zei hij,
'k heb nog gehoord dat de paters daarin veel straffer zijn ! Toe
boever rijd rap met de voiture naar Tielt om ne pater recollet. »
Na drie uren was pater Simon daar. 't Was maar een mager
ding en boerke Maes had er niet veel trouwe in. Maar 't veranderde
als hij 't paterke aan 't werk zag. 't Had zijn eigen gerief mee,
zijn kerkeboek was bijzonder dik en er stonden ferme grote letters
aan de kop van ieder gebed.
Als pater Simon zijn stole had opgelegd vroeg hij een tinnen
pateel waarop de knape de sleutel van 't klein poortje moest leggen.
En om gans in orde te zijn moest Fientje een kanne met wijwater
brengen.
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zo en lees je niet zo en heb je niets. Eerst het melkhuis, dan Fientjes
slaapkamer, daarna de patattekelder en bij 't einde van ieder gebed
werden drie plaatsen besprenkeld in de vorm van een kruis. Boerke
Maes heeft op die plaatsen later witte kalken kruisjes laten aanbrengen. Vijftig jaar geleden waren ze er nog.
't Krachtigste gebed kwam aan 't poortje. 't Paterke las dat het
erbij zweette. De druppels leekten van zijn aangezichte. Had het
zijn zweet moeten afdrogen, het had al zijn gebeden moeten herdoen. Als dat gebed, dat wel een ure geduurd had, ten einde was,
beval pater Simon het klein poortje te sluiten. En als het goed
gesloten was, nam hij de sleutel en wierp hem in de wal, op dezelfde
plaats waar de schim veertien dagen voordien uit het water was
gekropen. En op 't moment dat de sleutel in 't water viel, hoorden
al de toeschouwers een schreeuw, als van een gekeeld zwijn.
En 't paterke zei daarna « zolange als dat hof hier zal bestaan
mag dat poortje nooit meer opengaan ». En waarlijk, het is nooit
meer opengegaan.
In latere tijden sprak men nog dikwijls over dat poortje, en in
de zomerse dagen als 't water van de wal laag stond en de vissers
de vissen met manden schepten, gebeurde het af en toe dat er
iemand riep « schept daar een keer heel diepe, misschien komt de
sleutel van 't poortje boven ». Maar nooit werd hij teruggevonden
en 't bleef rustig op de Roo Poorte. Er was boter en melk, eieren
en alles in overvloed, geen ratten en luizen meer en 't ging zover
dat Francois Maes toen hij, samen met zijn zuster Marie, in 1906
zijn hof verkocht en naar Moen ging boeren, met hertzeer weggegaan is van de Roo Poorte. En sommigen zeggen dat zijn laatste
blik nog naar de wal is gegaan op de plaats waar de sleutel werd weggeworpen en dan naar dat klein rood poortje dat nu toegemetst staat.
— Gehoord van een tachtigjarige schoenmaker te Izegem die in zijn
jeugd dikwijls op die hoeve kwam en de gegevens onverdicht uit de
volksmond heeft opgeschreven. Hij heeft persoonlijk nog de drie kruisen
gezien die boerke Maes op de muren had laten aanbrengen.
JOZEF GELDHOF

VAN BACHTEN DE KUPE

In « Vivisektie van den jas in oorlogstijd » zegt M. L. De Naeyer,
dat die scheldnaam op de bewoners en soldaten van achter de vuurlinie in '14-18, niet een uitvinding is « van binst de oorlog », maar
dat « Bachten de kupe » v66r 1914 een bredere betekenis had en
toegepast werd op nagenoeg heel West-Vlaanderen. Ik herinner me
dat een soldaat uit Werken, v66r de eerste oorlog, ergens in
Wallonië in garnizoen lag, en ter gelegenheid van een verlof vertelde, dat men hem verweten had voor « een van bochten de kupe ».
P. D. S.

- 109 -ROESELARE : STAD MET EEN WINGEROEN
De lijst van de wingeroen-steden, in Biekorf 1962 blz. 66-68 verschenen, kan met de volgende gegevens uit de Rodenbachstede
aangevuld worden.
Ook te Roeselare blijkt de aldaar bestaande vingeroen-klok verschillende opdrachten te hebben vervuld. Ongetwijfeld was ze
ook aldaar een secundaire klok, in tegenstelling met de gewijde
klokken van de St.-Michielskerk ( 1) .
Vanaf de heropbouw der Lakenhalle op het einde der 15e eeuw
(vanaf 1493) tot aan de vernieling ervan in 1704 hing de vingeroenklok, samen met de beiaard, in de Halletoren. De Halle en de
toren werden na 1704 hersteld, brandden echter in 1749 voorgoed af.
In het jaar van deze brand werd de volgende klok gegoten :
« Halle clocke der stede van Rousselaere, gegoten door order van
het magistraet der selve stede in het jaer 1749. Ignatius De Cock
me fudit ». De De Cocks waren een bekende klokkengietersfamilie
in het Brugse.
Was deze klok reeds gegoten v66r de brand van de Halle ? en
heeft ze nog werkelijk in de Halletoren gehangen ? In het nieuwe,
nu nog bestaande « oude stadhuis », dat onder het burgemeesterschap
van Pieter-Jozef Spillebout (1768-72) in Lodewijk XV-stijl werd
gebouwd, hing deze kalle -clocke in het nu nog bestaande stadhuistorentje. En hing daar nog in 1875, naar het getuigenis van Frans
De Potter (2) . Tot in 1940 bleef deze klok iedere avond om
acht uur het stedelijk politie-uur inluiden. Gedurende de mobilisatie
in 1939 kreeg ze als metgezel de nu op elke eerste donderdag vande-maand automatisch-geleide schreeuwende sirenes, als stads alarmsignaal. Na de tweede wereldoorlog verloor de stedelijke avondklok
feitelijk haar functie, ze bleef echter op haar stoel in het torentje
gezeten, totdat de herstellingswerken van 1958 klok en vermolmde
stoel naar beneden haalden. De « zate-loze » klok prijkte in de
Tentoonstelling die op 6-18 mei 1959 in de grote bovenzaal van het
stadhuis aan het verleden van Roeselare werd gewijd, en vond
daarop een onderkomen in het Stedelijk Museum van de Polenplaats ( 3) .
De « schelle » wordt reeds in 1498 (nadat de vernielde Halle
reeds was herbouwd) als avondklok vernoemd. De Roeselaarse stadsrekening over 1498-99 vermeldt de volgende uitgave : « Jan van
(1) J. Flipts. De Klokken. Bijdrage tot de geschiedenis van
Roeselare, 1940. Dit werkje behandelt alleen op zeer onvolledige
wijze de beiaard- en kerkklokken.
(2) F. De Potter. Schets eener geschiedenis van de Stad Rousselaere, blz. 207, voetnoot (Roeselare 1875) .
(3) Dit museum zal eerstdaags opnieuw voor het publiek toegankelijk worden gesteld ; het onderging ondertussen een merkwaardige reorganisatie.
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Bilgemont, wachtre, vander scelle alle avonde te luudene, 30 pond
parisis » ( 4) .
In 1558 wordt de opdracht van de nachtwaker (s) nader omschreven, n.l. « het wyngeroenscelle te ludene een half ure ende
snachts het trompet te stekene alle huere ende te waken te zomer
totten drie en inde winter totten vyf uren smorgens » ( 5) .
De avondklok luidde in de 15e en 16e eeuw het politie-uur in.
De stedelijke reorganisatie van de 17e eeuw verbond aan die avondklok strafrechterlijke voorschriften tot handhaving van de orde in
de goe'gemeente. De Costume van 1624 en de « Politicque Ordonnantiën » van 1633 — waarin de hand van advokaat meester Pauwel
Zeghers, geboortig van Waasmunster en van 1621 tot 1640 (?)
raadspensionaris en griffier van Roeselare — herkenbaar is, bevat
dienaangaande zeer slaande voorbeelden. « Alle herbergiers is verboden sate te houden naer den neghen uren en half, emmers naer
't verlaeten vande wingheroen schelle, opde boete van zes ponden
parisis zoo wel ten laste van elcken die aldaer alsoo bevonden
zullen worden als de voornomde weerden ten waere vremde passanten ». De 17e-eeuwse « nozems » die « naer 't wingeroen op
straete » waren, werden door het luiden van de avondklok als volgt
in de boete gesteld :
« Alzoo by daghelixsche experientie bevonden wort dat eenighe onghereghelde persoonen verghetende 't respect van justitie, ouders ende
mesters, hun vervorderen by avonde, nachte ende ontyde buyten alle
behoirlicke maniere van leven, te loopen achter straete in dronckenschap, bedrivende veele onverdraghelicke insolentien ende ongheregheltheden, met roepen. tieren, kieven, sweren ende andersins afbreken ende
ontdraghen van bancken, baillien ende ander vande lieden goet, sulx
ooit daer door swaere inconvenienten mochten rysen ; zoo ist dat
omme daerinne te voorsiene ende tot ghemeene ruste vande inwoonders
deler stede, gheinterdiceert is naer den thien uren by avonde te gaene
ronder licht achter straete in eenighe ongheschicktheit ofte insolentie
als vooren, op peine van t'incurreren de boete elck van zes ponden
parissis 't elcker reyse, te verhaelen by aprehentie ofte andersins op
hun persoon ofte goederen, by faulte van dien op haerlieder ouders,
mesters ofte mesteressen, boven arbitraire correctie naer de meryte
vande stucke ende de gheinterresseerde te betaelen de schaede ende
interesten » (6).

De avondklok had anderzijds ook in economisch-reglementerende
zin de betekenis van « werkklok ». De « Cuere van de Wulle Weverie
Ambachte van der stede van Rousselaere » uit de 16e eeuw bepaalde :
« Item, es te wetene dat nyemant binnen der stede van Rousselaere
eeneghe ketene ofte gaerne bomen noch knopen an den drom, noch
in den cam, noch weve, naer de tyt dat de bede clocke van den
(4) Stadsarchief Roeselare (= SAR), 182, Rek. 1498-99, f. 21. De
rekening 1499-1500 (SAR 183) heeft f. 13 volgende post : « Jan van
Bilgemont waechtre vande scelle alle avonde te luudene ende vande
straeten schoone te makene van desen jare, 36 pond par. »
(5) SAR 207. Rek. 1558-59, f. 7v.
(6) SAR 21, art. XXXVIII en XL.
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avonde gheluyt us, up de boete van xx. scele parisis, alzo dickent
als men bevindt » ( 7 ) .
Bovendien bepaalden de reeds genoemde « Polictique Ordonnantiën » van 1633 dat bepaalde goederen op de wekelijkse marktdag (nl. dinsdag) slechts vanaf het « luyden vande schelle vande
halle » mochten te koop gesteld worden. Voor de garen- en de vlasmarkt vanaf negen uur, voor de korenmarkt ten « twaelf uren met
het luyden vande schelle op de halle » ( 8 ) . Ook de Jaarmarkt werd
door de « wingeroenscelle » ingeluid ( 9) .
Als schepenenklok deed de « schelle » ook dienst om de zitting
der verschillende jurisdicties in de Stadshalle in te luiden. Het
« Berecht ter Paysieringhe ofte ter Siege », het « Berecht ter Camere »
en het « Berecht ter Vierschaere », oorspronkelijk op de woensdag
zetelend, werden vanaf de inwerkingtreding (of reeds vroeger ?)
van de Roeselaarse Costume van 1624, op de « ordinairen camerdaghe » zijnde « 's maendaghs voor den noenen » gehouden op « ten
luyden vande schelle » (10)
De avondklok deed bovendien ook dienst als brandklok. De naam
« vingeroen » bleef zelfs voor deze functie tot in de 18e eeuw behouden. Op 18 december 1764 liet de Roeselaarse raadspensionaris
en griffier Maximiliaan Boudewijn De Meulenaere door de stedelijke
magistraat het reglement der nachtwakers van de stad goedkeuren.
Van tien uur 's avonds tot vier uur 's morgens werd beurtelings
door één der twee wakers in de binnenstad (het schependom) « ronde
gedaan », voor een salaris van zes stuivers per nacht. Doel was « te
voorcommen aen brandt, straetschenderien, schaeden aen kercken,
huijsen, bruggen, steenputten en andere wercken binnen dese stede
alsoock van dief ten ende ander crim ». Speciaal terzake brand bepaalde artikel 9 van dit reglement : « in cas van brandt sal den eenen
waecker instantelick opwecken degonne ten wiens huijse het selve
magh wesen alsmede de gebeuren daer by ; ende den anderen waecker
sal loopen naer stadtscarilloneur ende luijder van stadsvigneroen (sic)
ofte negencloxken om brandt te doen cloppen, en soo veele hun
mogelick, geruchte maeken met advertentie van brandt, en daernaer naer stadsmessagiers om d'heeren van het magistraet te doen
vergaderen » (11)
Te Roeselare ging de naam « vingeroen », spijt de versmelting
der klokfuncties, dus niet verloren en werd deze naam zelfs in zijn
primitieve betekenis van avondklok of « negencloxken » tot in de
tweede helft van de 18e eeuw in de juridisch-romantische termen
van een stedelijk reglement bewaard.
MICHIEL DE BRUYNE

(7) Annales Soc. Emulation XVII (1864-65), blz. 189 (A. Angillis).
(8) SAR 21, art. VIII en XXI.
(9) De Potter a.w. blz. 43. Oorspronkelijk had de jaarmarkt plaats
rond St.-Michielsdag, later rond St.-Maartensdag
(10) Gehomologeerde Costume, ed. 1777, rubr. XX, art. 1 (SAR 18).
(11) SAR 142, stuk 1 (reglement 1764), f. 2.
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GALGEBERG EN BALLINKSTRAAT
TE MALDEGEM
Wie van Maldegem naar Adegem rijdt, langs de oude steenweg
op Gent, komt voorbij de plaats die vroeger « Ten Rade » werd
genoemd. Van daaruit loopt de Radestraat naar het - gehucht Ter
Hage. Deze weg is de voortzetting van het St.-Barbarastraatje, de
oude processieweg van Maldegem die ongeveer de grenzen van de
parochie volgde. In de 14e eeuwse bescheiden (Brugge, St.-Janshospitaal nr. D-1: Renten te Maldegem) spreekt men van Galgeberg of « Ter Onder de Galgen ». Het is dus duidelijk dat hier
een gerechtsplaats bedoeld wordt. Vgl. onder meer Biekorf 1957,
304 ; 1962, 56.
In de 17e en 18e eeuw had Maldegem zijn Galgeveld ten westen
van de tegenwoordige weg van Maldegem naar Brugge, daar waar
vroeger mensen aan de galg bengelden, vindt men nu van die
chalets van amusement en duur bier.
Het is mogelijk dat de gerechtsplaats vroeger ten oosten van het
dorp lag, dus Ten Rade. Die plaats ligt trouwens meer centraal
gelegen. Het ambacht Maldegem omvatte immers ook St.-Laureins
en Adegem. Het was echter op Maldegem-dorp, bij de kerk, dat
recht gesproken werd. Daar bouwde men, in 1525, een nieuw
schepenhuis en daar ook stond het Steen of de gevangenis. Daar
dichtbij ook was, en is nog, het Ballinkstraatje, een smal gangetje
dat van het kerkhof naar de Voorstraat (nu Marktstraat) loopt.
Het is wel mogelijk dat de bannelingen, van de kerk uit, langs
dit straatje moesten gaan om het ambacht te verlaten. Dat Ballingstraatje heeft nu de meer vulgaire naam van Strontstraatje gekregen.
Ten Rade kan wel een oude gerechtsplaats van Maldegem geweest
zijn, want nergens op het ambacht vond ik andere heerlijkheden die
rechtspraak bezaten. Er is echter nog geen zekerheid in dit geval.
Immers de heerlijkheid van den Houtschen inde de helft van de
boeten op Maldegem, en het is niet onmogelijk dat die heerlijkheid
daar ook een gerechtsplaats bezat (in 1558 werd zij volledig door
de heer van Maldegem aangekocht) .
Eigenaardig is het feit dat dichtbij Ten Rade een plaatsnaam
voorkomt die « het Steenen Graf » heet. In de mededelingen van
de Vereniging voor Naamkunde, 1959 blz. 49, wordt het toponiem
« Blauwe Steen » behandeld en de schrijver beweert dat rond zulke
stenen dikwijls rechtshandelingen plaats grepen. Dat kon hier te
Maldegem ook wel het geval zijn. Wat dat Stenen Graf was,
weet ik niet. Misschien een zeer oude begraafplaats. Het ligt in
elk geval zeer dicht bij Ten Rade.
D. VERSTRAETE
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JULES SAP ONTZWOM DE
15 april 1912

T I T ANI C

De ondergang van de « Titanic », het reuzenstoomschip van de
« White Star Line » dat op zijn eerste oceaanreis verzonk op
15 april 1912 te 2.20 uur 's morgens, sloeg de wereld met verbijstering.
In de streek van Midden-Vlaanderen, van waaruit duizenden
hun geluk in Amerika gingen zoeken, is de herinnering aan deze
ramp nog levendig gebleven, al is het nu reeds vijftig jaar geleden.
Enkele tientallen slachtoffers waren afkomstig uit dit gewest, waar
toen geen arbeid te vinden was. Tijdens deze ongeluksnacht verdronken een 1500-tal mensen, terwijl slechts een goede 700 opvarenden
konden gered worden. Het grootste aantal slachtoffers was afkomstig
uit de derde klasse — de klasse van de uitwijkelingen —, want die
mochten niet in de reddingsboten, wier aantal veel te klein was.
Eén der weinig Nederlandssprekende overlevenden, misschien wel
de laatste, is de heer Jules Sap, die nu te Hooglede woont. Jules
werd geboren te Zwevezele in 1890 en had, váór zijn reis naar
Amerika, als seizoenarbeider in Frankrijk de « campagne » gedaan.
Gelijk zoveel anderen wilde hij naar Amerika. Toen was hij
22 jaar. Begin april 1912 vertrokken zij van « Den Hille » te
Zwevezele met hun achten : Victor Vercruysse, Achiel Dewaele,
Jules Vander Plancke met zijn vrouw, pas acht dagen getrouwd,
zijn broer Leon en zuster Augusta Vander Plancke. Jules Sap
zou in Amerika werken bij de Vander Plancke's. Op de « Titanic »
waren, volgens Jules Sap, ver boven de honderd Vlamingen aanwezig.
De Zwevezelenaren waren met een kar naar het station van Ardooie
gereden, waar zij per trein verder reisden naar Antwerpen. Hier
scheepten zij in voor Harwich (Eng.) . Vandaar ging het weer per
trein, over Londen, naar Southampton, waar de « Titanic » het anker
lichtte op 10 april 1912 's middags. Een reiskaart AntwerpenNew York kostte 312 fr.
De cabine van Jules Sap lag vooraan in het luxueuse schip, niet
ver van de machinekamer. De reis was tot dan toe uitstekend
verlopen en aan boord heerste een opgewekte kermisstemming. Op
zondag 14 april 's avonds, wat na 23 uur, voelde Jules een zware
schok. Hij had nog niet geslapen, want hij had, « jong zijn, hé »,
nogal lang gedanst. Wantrouwig toch trok Jules weer naar boven
om op het dek te zien wat er gebeurd was. Aanvankelijk geloofde
men niet dat er erge dingen konden gebeuren, want het schip
werd « onzinkbaar » geacht. Toen het water in de kajuiten stroomde
en de reddingsboten in zee werden neergelaten, werd het duidelijk :
velen zouden hier hun dood in de golven vinden. En Jules zegt :
« Op het dek kermde en smeekte men tot God en zijn heiligen
-- ik wist niet dat er zoveel heiligen waren —. Voor ons waren er
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geen reddingsboten, wij moesten er aan ». Stilaan zonk de voorsteven van het schip hoe langer hoe dieper. Alle reddingsboten
waren vertrokken, meestal met vrouwen en kinderen uit de eerste
en tweede klasse. Er werden nog kisten, balken, manden en andere
noodvlotten in het water geworpen. « En dan, zegt Jules, heb ik
mij „geriskeerd". Ik kon goed zwemmen, en ik sprong van het
dek in zee, met mijn broek en mijn onderlijfje aan. Ik kwam zo
diep in de zee terecht, dat ik voorzeker aan de poort van het
voorgeborchte van d'helle ben geweest ! » Zwemmend klampte hij
zich af en toe vast aan drijvende balken of kisten. « Ik zwom naar
een reddingsboot, maar daar sloeg men op mijn handen toen ik
mij er aan vast wilde hangen », vertelt Jules verder. « En ik heb
voorzeker wel duizend keren mijn akte van berouw, of een stukske
er van, opgezegd, maar het was toch een ! »
Toen Jules nog een tijd had « geklauwierd » in het ijskoud water
zwom hij tegen een andere reddingsboot, waar hij aan boord werd
getrokken door een dame. « Ik was dan nog in die tijd een schone
jonkheid », voegt Jules er al monkelend aan toe. Op die boot
verborg hij zich onder de banken, achter de rokken van de dames.
's Morgens werden de drenkelingen aan boord van de « Carpathia »
genomen en drie dagen nadien te New York aan walezet. « Ik
ken maar twee andere Vlamingen
die ook gered
werden »^
zegt
g
g
g
Jules, Theo Demulder uit Aspelare en Jean Scheerlinck uit Haaltert,
ge weet wel, Haaltert met een „hatse", verduidelijkt Jules nog in
zijn zuiverste Zwevezeels.
In New York werden onze drie Vlamingen verzorgd en van
nieuwe kleren voorzien. Daar werd Jules ook op de trein naar
Detroit geplaatst, waar hij dan aan werk kwam bij een rondreizend
theater, waarvan een Westvlaming het hoofd was. In 1914 stak
Jules de oceaan over naar Europa, waar hij zinnens was dienst
te nemen in het Belgisch leger. In 1924, hij was intussen getrouwd,
vertrok hij met zijn gezin naar Canada. Daar werkte hij in de
provincie Ontario, rond Blenheim, en keerde begin 1930 naar België
terug. Dan vestigde Jules Sap zich te Hooglede waar hij nu nog
woont.
Over zijn avontuur met de Titanic wordt hij af en toe ondervraagd door journalisten en radio- en T.V.-mensen, en ook door
kinemauitbaters die een of andere film over deze scheepsramp
draaien.
V. A RICKX
Molententoonstelling. — In het Museum Yvonne Serruys te Menen,
geopend op 15 april. Omvat in hoofdzaak een volledige reeks foto's
van de Westvlaamse windmolens, opgenomen door apotheker Detaevernier, plus schilderijen en molenmaketten van Omer Vanden Bussche
en Leo Moerman. De inleider, dhr. Vanobel, liet ook een serie kleurdia's in reliëf (West- en Oostvlaamse molens) bewonderen. Verheugende
belangstelling voor ons bedreigde molenbezit.
C.

D.
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Toen ik de mengelmare over poelen (Biekorf hiervoor blz. 89)
aan mijn vriend, een befaamd duivenliefhebber uit Oostkamp voorlegde, besloot hij dadelijk dat het « week » was en « heel 't smeer »
op niks trok. Zodat ik mij meteen aanstelde als woordvoerder van
mijn vriend « duivensjapper » (zoals men bij ons in Brabant zegt) .
Ziehier wat ik vernam over de inzetten bii het duivenspel.
Vooraf moet ik nog zeggen dat slechts rekening gehouden wordt
met een gewone vlucht : « bonsvluchten », <r derbyvluchten » en
vluchten voor potteprijzen (d.i. prijzen in natura, vroeger, een fiets,
een régulateur, een koffieservies, een schouwgarnituur) stellen elk
hun eigen problemen die ons te ver van het poelegeld zouden
afleiden.
Eerst en vooral moet aangestipt dat men aan een prijsvlucht
slechts kan deelnemen, mits het uitleggen van de verplichte inleg
(men kan natuurlijk « soepen » meegeven, waarvoor men de reiskosten betaalt, maar die duiven worden niet geconstateerd, komen
niet voor op de uitslag en komen niet in aanmerking voor de prijsvlucht) . Die verplichte inleg, waarbij de kosten voor vervoer al
dan niet inbegrepen zijn, varieert nogal sterk volgens belang en
afstand van de vlucht. De minimum inleg is 10 fr. + de reiskosten
en geeft recht op één prijs per drie duiven. M.a.w. worden op
dergelijke vlucht 150 duiven ingekorfd aan 10 fr. de duif, dan
worden er 50 prijzen van 30 fr. uitgekeerd aan de eerste 50 duiven.
Alleen deze 50 eerste duiven vliegen eigenlijk prijs. De andere te
verdienen gelden, die tot de niet-verplichte inleggen behoren, kunnen
gewonnen worden met duiven die buiten deze eerste 50 arriveren ;
zij worden dan opgestreken door duiven die buiten de prijzen
vliegen en worden « overduiven » genoemd. Met overduiven kan
men heel wat seriegeld wegkapen, maar daarover verder.
Eenmaal de verplichte inleg betaald, kan men, inderdaad, nog
een flink aantal andere tuis-mogelijkheden aanspreken : dit zijn
de « vrije inleggen ». De eerste daarvan heet, in feite « Vrije inleg »
in het A.B.N., maar hier in Westvlaanderen klinkt het voornamer
op zijn frans en spreekt men van « misen » en « misegeld >>. De
« misen » geven recht op een prijs per vier duiven. Men kent misen
van 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75 en 100 fr. en zelfs verder.
De verplichting bestaat, voor iemand die « misen » steekt, van al de
voorgaande « misen » te steken ; wil men bvb. « tot de mise » van
20 fr. meedoen, dan moet men 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 en 20 fr. uitleggen, die kans bieden tot het winnen van 4, 8, 12, 16, 20, 40, 60
en 80 fr. Een kleinere melker steekt meestal niet veel verder dan
tot de mise van 5.
Wanneer de melker nu verder wil spelen, kan hij nog « poelen ».
Het kind heeft hier alleen een andere naam dan de « mise ». Hier
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ook kan men poelen tot 100 fr. en verder, onder dezelfde voorwaarden als voor de misen. De gewone poele is te winnen door een
duif op 6. Worden bvb. 18 duiven gepoeld tot 5 fr, dan zijn er
3 « volle » poelen te winnen van 5 fr., zijn er 20 duiven, dan zijn
er 3 volle poelen, en 1 « overschot », en zal de 7e gepoelde duif,
2 X 1 fr., 2 X 2 fr., 2 X 3 fr., 2 X 4 fr., 2 X 5 fr. opstrijken. Dit
echter, voor zover de maatschappij deze poelen niet « gewaarborgd »
heeft. Het kan immers voorvallen dat een maatschappij de prijzen
voor verplichte inleg, misen, poelen en wat volgt waarborgt tot een
bepaalde som. Zijn er te weinig duiven ingeschreven, dan legt de
maatschappij het verschil bij tussen de totale ingelegde som en de
door haar gewaarborgde som.
Na de gewone poelen komen de « speciale poelen », waar als
enige uitleg bij moet dat zij verspeeld worden per tiental, steeds
onder dezelfde voorwaarden.
Volgen dan de « heeft », de « schereweg », de « unique » en het
«

kampionaat ».
De « unique » wordt verdeeld in gelijke prijzen van 100 fr., 50 fr.

volgens de tabellen van de prijsvlucht uitgeschreven door het
lokaal. Deze tabellen dienen nl. duidelijk tot lokaas voor de liefhebber, die graag een maximaal aantal kansen krijgt om geld te
winnen of... te verspelen.
Het « kampionaat » komt weer eens op hetzelfde neer als de
« unique », maar de prijzen liggen soms hoger dan voor de
« unique ».
Meer voor de leute dan voor het geld kan men dan meedoen
aan de « heeft », meestal aan vijf fr. inleg per duif ; de totale inzet
wordt dan uitgekeerd in 5 gelijke delen aan de eerste vijf ingeschreven duiven voor deze inleg. Zijn er bvb. 20 duiven ingeschreven
voor de « heeft », dan trekken de eerste vijf ervoor ingeschreven
duiven elk 20 fr.
Ook nog voor de leute, komt de « schereweg », meestal aan niet
meer dan 1 fr. per duif, waarvan de totale inzet weggekaapt wordt
door de eerste hiervoor ingeschreven duif.
Eindelijk krijgt men nog de « Grote Prijs », die meestal tot een
hoge som gewaarborgd wordt door het lokaal, onverschillig het
aantal medekampende duiven. De inleg hiervoor is bvb. 20 fr. de
duif, dan waarborgt de maatschappij een le prijs van 500 fr., een 2e
en 3e aan 250 fr., zodat slechts een drietal liefhebbers van de Grote
Prijs kunnen genieten. Zijn er meer deelnemers dan tot de gewaarborgde som, dan worden verdere prijzen van 250 fr. uitgekeerd tot
uitputting van de dekking. De laatste « Grote Prijs » is dikwijls
nog een overschot.
Waar voor de « fondsvluchten » het hoofdaccent soms ligt op de
« misen » en « poelen », die dan openstaan tot 1.000 fr. en meer,
dan komt het zwaar geschut bij « vitessevluchten » pas te voorschijn
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vanaf wat volgt. Want nu is het uit met de individuele prestaties
van de duiven, nu gaat men tot de « series » over, waar 2, 3, 4,
soms meer duiven samen in aanmerking komen voor een « serie ».
Er bestaan « aangeduide » en « onaangeduide » series. Meestal
komen aangeduide en onaangeduide series voor van 2 en 3 duiven,
vanaf 4 zijn ze enkel aangeduid. Laten wij hier met een praktisch
voorbeeld te werk gaan, teneinde het spel beter te illustreren.
Liefhebber A korft 8 duiven in, die hij alle steekt voor de aangeduide serie van 2. Dan worden zij aan elkaar gekoppeld in de
volgorde waarin ze ingekorfd werden en komen duiven 1 en 2,
3 en 4, 5 en 6, 7 en 8 in aanmerking voor dit spel.
Liefhebber B speelt met slechts 2 duiven voor dezelfde aangeduide
serie van 2.
Nu gebeurt het dat liefhebber A zijn duiven als volgt pakt :
1, 8, 6, 4. Na deze 4 pakt liefhebber B zijn beide duiven 1 en 2,
en dit nog váer liefhebber A zijn duiven 2, 3, 5 of 7 pakt. De
eerste aangeduide serie van 2 gaat dan naar liefhebber B, vermits
hij, hoewel A reeds 4 duiven geconstateerd heeft, de eerste is om
een koppel te zien binnenlopen. Hetzelfde geldt voor de aangeduide
series van 3, 4, en voor sommige streken, verder, tot 6 en 8 toe.
Bij de onaangeduide series van 2 is de liefhebber, die de meeste
duiven ervoor insteekt, sterk bevoordeeld, vermits onverschillig welke
2 duiven ingeschreven voor deze serie, de prijs kunnen helpen
vliegen. Daarom worden in vele lokalen de deelnemende duiven
aan de onaangeduide serie van 2 beperkt tot groepen van 6. Steekt
bvb. een melker 12 duiven onaangeduid van 2 in, dan komen de
duiven 1 tot 6 in aanmerking voor die serie, evenals, daarnaast,
de duiven 7 tot 12. Deze beperking geldt meestal niet meer voor
de onaangeduide reeksen van 3.
Sluiten wij dit overzicht met de « Ere-series », die niets anders
zijn dan series aangeduid van 2, maar waarvan de inleg per duif
en de te winnen prijzen merkelijk hoger liggen dan die van de
serie aangeduid van 2.
Om te besluiten doe ik hier, in het voorbijgaan, even mijn petje
af voor de duiven-« industrie ».
Want let wel op, om een courant voorbeeld te geven : de zaterdag
worden in een lokaal 600 duiven ingeschreven. De melkers verschijnen op het rapport van 12,30 u. tot 15,30 u. Op dat ogenblik
zijn de 600 duiven reeds in de manden, klaar om verzonden te
worden per kamion, trein of vliegtuig, vergezeld door de « convoyeur » die ze komt ophalen. Elke liefhebber heeft zijn « bulletin »
op zak, waarop de uitgelegde sommen zijn aangestipt, in het lokaal
berust een dubbel ervan.
's Anderendaags, na de vlucht, — de zondag dus — verschijnt
de eerste melker met zijn « constateur » om 10 u. en de laatste om
11 u. (dit bij normale vlucht) : te 12 u. zijn alle constateurs « af ge-
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de uitslag reeds uitgehangen in het lokaal. Dit betekent dat voor
elke duif, die in aanmerking komt voor een prijs of voor een
serie en wat hoger werd uiteengezet, uitgerekend werd aan welke
snelheid per minuut zij de afstand afgelegd heeft tussen de losplaats
en haar eigen hok, dat de kleine fouten van het uurwerk van elke
constateur werden nagegaan, bijgerekend of afgetrokken en dat alle
bulletins van de liefhebbers werden nagekeken, teneinde te kunnen
vaststellen voor wat allemaal de duiven gevlogen hebben.
Er mag aan toegevoegd warden dat het aantal klachten tegen
de uitslag zeer gering zijn en dat nochtans een duivenliefhebber
per definitie zeer nauwgezet toekijkt of er te zijnen opzichte geen
vergissingen werden begaan.
Wie zou dan durven betwijfelen dat wij een volk zijn van
rekenaars, niet van dichters ?
Luc

DANHIEUX

MIJN SIKKEL IN HET RIET
EEN OUDE KRUIDNAAM IN EEN IZEGEMS LIET)

Het volgende volkse lied werd door mij opgetekend te Izegem
in 1957. De persoon die het zong is ondertussen gestorven maar
andere Izegemnaren blijken het nog te kennen. Het zou mij ten
zeerste interesseren te vernemen of het lied in andere gewesten voorkomt (voorkwam) ; vooral dan omwille van het woord « con f ilie »,
een kruidnaam. Maar eerst citeer ik het lied zelf.
'k Smeet mine sikkel al in het riet.
Van in het riet tot in 't jong gers.
Ze zeggen dat gers snien geen arbeid en is,
Fiderumfumfavidera,
Ze zeggen dat gers snien geen arbeid en is,
Tirulala.
Gers snien en is genen arbeid.
Gers sniên en is genen arbeid.
Naar de kerke gaan is zaligheid,
Fiderumfumfavidera,
Naar de kerke gaan is zaligheid,
Tirulala.
Des zondags ga ik naar de mis.
Des zondags ga ik naar de mis.
't Is om te zien daar mine maîtresse, fiderumfumfavidera...
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Oêk min maitresse daar niet en vond,
Oêk min maitresse daar niet en vond,
'k Horkte wat dat de koekoek zong, fiderumfumfavidera...
De koekoek zong van niemand niet,
De koekoek zong van niemand niet :
Begraaf hem in dees aarde niet, fiderumfumfavidera...
Begraaf hem in de leliën,
Begraaf hem in de leliën,
En dek hem met con f iliën, fiderumfumfavidera...
Confiliën staat er een rood kruis,
Confiliën staat er een rood kruis,

En 't spruit daar alle dage een leewêre uit, fiderum.. .
Ene leewêre ne vogel fijn,
Ene leewêre, ne vogel fijn,
Die schuifelt dat de jonkmans leugnaars zijn,
Fiderumfumfavidera,
Die schuifelt dat de jonkmans leugnaars zijn,
Tirulala.
Naast een paar andere aspecten (n.l. de datering van het lied),
waarop ik hier niet inga, interesseert mij die kruidnaam : con f ilie.
Het gaat over het citroenkruid (Melissa Officinalis) dat Dodoens
als volgt beschrijft : « De melisse... is liefelijk van reuke... den
Citroenappel gelijkende : rontomme de stelen wassen daar ook sommige knopkens, kransgewijze oft worvelsgewijze staande : uit dewelke witachtige bloemkens spruiten. Het zaad is klein, zwartachtig.
De wortel is van veel vezelingen gemaakt ». (Gemode rn iseerde tekst
van J. Samyn) .
In Biekorf 1890, blz. 49-52 schrijft J. Samyn : « Bij de Vlaminen staat het gewas maar bekend onder den naam van citroenkruid ;
maar in de jaren 1500,... en later ook, droeg dat citroenkruid een
aardigen naam : Con f ilie-de-Greyn te weten ». Dan worden een hele
reeks vindplaatsen geciteerd die, op één uitzondering na, vermelden :
« Confilie-de-Greyn ». Die uitzondering dan komt voor in de
« Nauwkeurige beschrijving der aardgewassen » van A. Munting,
Utrecht, 1696, blz. 760, die zegt : « niet alleen dus (melisse) maar
ook Confilie genoemd ».
Mijn vraag is dan de volgende : zijn er nog lezers van Biekorf
die het woord confilie (of confilie-de-Greyn) kennen ? (De Bo
vermeldt het niet.) Waar wordt het, desgevallend, nog gebruikt ?
R.

G. TORHOt T
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SANSCULOTTEN - ZONDERBROEKEN
De Parijse benaming sans-culotte heeft een zeer snelle
verspreiding gekend en bereikte onze gewesten via de
Jacobijnenclubs in onze steden. De benaming was zeker
« jacobijns », zoals R. B. in zijn vraag (Biekorf 1961, 32)
veronderstelt. In de clubs en in de propaganda was de naam
alhier feitelijk bekend bij de eerste inval van de Fransen
(einde 1792) en gedurende de eerste maanden van 1793 zeer
in gebruik o.m. te Brussel, te Gent en te Brugge. Enkele voorbeelden uit het V aderlandsch Nieuws-Blad van Brugge mogen
volstaan.
1792, dec. 30. — « Den Borger Estienne (van Brussel) ... toonde
vervolgens het Vaendel van de Sans-Culottes. « Ziet hier, zegde hy, het
teeken van de waere Vaderlanders... ».
1793, jan. 10. -- « De Dekens (van Brussel) hadden « aen de SansCulottes Mantels van rood laeken aengeboden ».
1793, jan. 14. -- « Het eerste Vaendel van de Nederlandsche SansCulottes » werd op deze dag met grote praal gewijd in de St.-Goedelekerk te Brussel.
1793, jan. 30. — De welkomgroet van de Brugse Jacobijnen aan
generaal Dumouriez bevat o.m. deze parel : « door de moedigheyd van
onze Sans-Culottes zult gy uyt ons Vaderland deze peste (de aristocratie)
verdringen ».
1793, febr. 12. — De Brugse Jacobijnen ontvangen uit Brussel het
bericht dat « onze Vaderlandsche Sans-Culottes zig gister hebben vertoond op alle publieke plaetzen dezer Stad... ».

Uit deze teksten blijkt dat sans-culottes vooral betekende
Vaderlandsche Volontairen » d.i. rekruten van de nieuwe
eenheden die door onze plaatselijke republikeinse comités
werden uitgerust.
De term sans-culotte was te Parijs zelf eerst in de zomer
van 1792 gecreëerd, met betekenis « aanhanger van de
republiek » ( 1 ) .
Men weet dat fr. culotte de kniebroek was die algemeen door
de burgerij werd gedragen. De lange broek of pantalon, aan
het vest geknoopt of door bretels opgehouden, behoorde vóór
de revolutie tot het matelot-kostuum van kleine jongens. Wie
de pijpbroek in de mode heeft gebracht en er een politieke
en sociale betekenis aan heeft gegeven werd tot nu toe niet
uitgemaakt ( 2 ) . De lange broek — liefst rood en wit gestreept
werd almeteen de « volksbroek », de broek van
de radicale partijgangers van gelijkheid en broederlijkheid.
«

(1) A. Soboul. Les sans-culottes parisiens en 1'an II, blz. 408
(Parijs 1958).
(2) F. Brunot. Histoire de la langue frangaise IX-2, blz. 715
(Parijs 1937).
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terwijl de aristocratie en de conservatieve burgerij zich door de
kniebroek bleven kenmerken.
Te Parijs bestonden reeds in augustus 1792 verscheidene
« sections des sans-culottes » als politieke en sociale groeperingen. De naam had dadelijk een groot succes en bleek productief te zijn : men sprak er van « la classe sans-culottière » ;
men riep : « Vive la République et la sans-culotterie » ; propaganda voeren heette « sans-culottiser » en de beweging zelf
noemde zich « sans-culottisme ». Sans-culotte was zelfs tijdelijk een concurrent van citoyen, citoyenne, die zelf monsieur,
madame en mademoiselle moesten vervangen. In 1793 hoort
men de chemicus Fourcroy heel ernstig getuigen : « Je suis
parvenu a nourrir le sans-culotte mon père, et les sans-culottes
mes sceurs » ( 3 ) . Te Brugge ging men niet zover, men vond
er een soort combinatie op wanneer, op 16 febr. 1793, de
« Borghers Sans Culottes Weemaere en Stoop » eervol in het
verslag van de Club genoemd worden ( 4 ) .
De verspreiding van de term sans-culotte in Vlaanderen
is gedurende de maanden van de eerste inval (1792-93) beperkt gebleven tot de kring van de Clubisten of Jacobijnen,
die het als een eer beschouwden Sans-Culotte te zijn hoewel
ze meestal de kniebroek bleven dragen, en tot de nieuwe
Volontairen, die in een pijpbroek gestoken werden.
Onze Jacobijnen streefden bewust naar zuivering van de
moedertaal... zeg niet Club maar Genoodschap, niet Patriotique
maar Vaderlandsch, niet Representanten van het Volk maar
Volksverbeelders. Geen wonder dat ook eenmaal een verdietsing
van sans-culottes opduikt. We kennen althans één geval, dat
in nr. 18 van het Vaderlandsch Nieuws-Blad van Brugghe
(blz. 164) voorkomt. Het verslag van de zitting van het Brugse
Genoodschap noteert op 14 februari 1793 : « Den President
( Borger Donny ) las eene noodinge van de Sonder-Broecken
van Gent ». Deze puristisch ingeklede Gentenaren waren
niemand anders dan de partijgenoten van het «Genoodschap
der Vrienden van Eendragt, Vryheyd en Gelykheyd ».
In zijn Bastaardwoordenboek (1895) heeft Jan Broeckaert
het woord Sankulotten opgenomen. « Sommige schrijvers,
zegt hij, geven als vertaling op : zonderbroeken, ongebroekten,
broekeloozen ». En als oudste vindplaats citeert hij Sleeckx
die in 1889 (De Jacobijnen in België, blz. 28) eenmaal gewaagt van « Zonderbroek of Sansculotte ».
Bij onze gelijktijdige memorialisten Coppieters, Van Hese
(3) Brunot a.w. 716-717.
(4) Vaderlandsch Nieuws-Blad, blz. 171.
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en Cuvelier zoekt men tevergeefs de term sansculotte. Van Hese
noemt eenmaal de carmagnols. Cuvelier, die dichter bij het
volk staat, heeft een rijkere woordenschat en spreekt van carmagnolen, de natie, de nations, patriotten en rode mutsen ( 5 ) .
Al deze termen slaan op de Franse republikeinen van de
eerste inval (1792-93) . De j acobij nse partijnaam sans-culotte
schijnt alsdan aan de koster van Reningelst onbekend te zijn
geweest.
A. V.

ZANTEKOORN UIT ZWEVEZELE EN OMMELAND

Gepakt. Ze hebben hem te stekken. Ze hebben hem bij zijn pele
te pakken. Ze hebben hem bij zijn pollepels, — bij zijn krage, — bij
zijn pietje. Hij loopt daar nu te blinken aan een leibandje. Dit alles
gezegd van een persoon die door politie of rijkswacht aangehouden
of opgeleid wordt.
Snettergat. Dat is een deugniete van een schoolmeisje dat er op
uit is om met oude en gebrekkelijke mensen te treiteren en er haar
tong naar uit te steken. Men zegt ook : «'t Is een verduivels serpent
van een jong ».
Laten zeggen. « Dat ze zeggen dat ze zweten, ze zullen dan geen
koud hebben ». Gezegd als het gepraat over mensen of dingen
tegengaat.
Minister. Begroeting tussen vrienden en goede kennissen die
elkaar ontmoeten : « Dag minister, hoe gaat 't ermee ? » Een zeer
oude gewoonte te Zwevezele.
Onbetanterik. Dat is een jongen die zijn ouders altijd tegenspreekt.
Ook « onbetantegaard ». (Uit fr. embétant) .
Vraagtongskens. Als de kinderen te veel vragen : Moeder wat is
ditte, wat is dadde, dan zegt ze om van hun zagen af te zijn : « dat
zijn zeure spekken om aan te lekken ». Veldegem. — Te Zwevezele
luidt het : « dat zijn scheten op 'n stokske zonder rokske ». Of als
ze thuiskomend van school vragen en zagen : Moeder wie is er hier
geweest ? dan zegt moeder om er van af te zijn : « Pietje Diene
zonder ziene ».
Eerdappelbeen. Als kleine kinderen van 2 à 5 jaar oud lastig zijn,
dan zegt vader (of iemand anders in huis) : « Als ge brave zijt
krijgt ge met de kermesse een eerdappelbeen ». Een belofte zoals
anders ook « een fluitje van ne cent ».
Drie Sprieten. Fictieve naam voor verdachte herbergen. « Hij ging
ook vele naar de Drie Sprieten ».
G. A.
(5) J. De Smet. De Carmagnolen te Reningelst in Biekorf 1937,
66-70, 249-251.
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MENGELMAREN
LEGENDE VAN DE CAROSSEPUT TE POPERINGE

Of de benaming Carosseput (Biekorf hiervoor blz. 84) thans
nog te Poperinge in voege is betwijfel ik, omdat bedoelde put op dit
ogenblik gedempt is. Hij was gelegen op ongeveer twee kilometer
afstand van het centrum van de stad, langs de baan Poperinge-Ieper,
in een weide die tot aan de laatste wereldoorlog dienst deed als
speelpark (met gaaipers) voor de leerlingen van het Poperings
College. Op die plaats staat thans het meubelmagazijn Moncarey.
De put lag op het uiteinde (richting Ieper) van de lusttuin die
zich v Kir het meubelmagazijn uitstrekt.
Wel stond in de jaren 1930 die put bij de Poperingse bevolking
nog bekend als de Carosseput. Deze benaming houdt samen met
een oude legende over een met paarden bespannen karos, waarin
een heer en een dame van de edeldom hadden plaats genomen, en
die op zekere nacht door toedoen van de duivel in de Magdalenaput was terechtgekomen. De heer en mevrouwe kwamen om het
leven. Sindsdien duikt elke nacht, en wel te middernacht, de karos
uit het water op, maakt onbemand een tocht in de omgeving en
verdwijnt dan opnieuw in de put. Zo vertelde mij een oude
Poperingenaar, Elie Cossey, in de jaren '30. Zijn vertelling heb ik
alsdan volledig opgetekend, en Biekorf krijgt mijn tekst zodra ik
er weer de hand kan opleggen.
L. D. V.

GESCHIEDENIS VAN DE BRUGSE PERS

De inventaris van de Brugse pers die door R. Van Eenoo op
verdienstelijke wijze werd samengesteld (De Pers te Brugge, 17921914. Leuven 1961) richt eens te meer de aandacht op de waarde
van de nieuwsbladen als bronnen voor de studie van de moderne
geschiedenis. En laat ook de gapingen zien in de collecties van
een stad die nochtans een ongemeen rijke verzameling van plaatselijke nieuwsbladen bewaart (Stadsbibliotheek) en standvastig aanvult. Men moet niet verder gaan dan Tielt en Kortrijk om vast te
stellen dat volledige reeksen van « eigen gazetten » zeldzaam zoniet
onvindbaar zijn. Bij de documentatie voor zijn Arbeidersbeweging
in West-Vlaanderen heeft P. Dr. Scholl dat genoeg ondervonden.
(Handelingen Emulation 1954, blz. 90) .
De Tentoonstelling « Brugse Pers », door de Oud-Scouts einde
maart in het Brangwyn Museum ingericht, was een welkome en
boeiende illustratie vooral van het zeer actieve persleven in de « dode
stad » van de vorige eeuw. Mr. F. Traen gaf, in een bondige folderinleiding voor de bezoeker, eer aan wie eer toekomt, met name aan
dhr. Guillaume Michiels die het plan van de tentoonstelling heeft
opgevat en uitgewerkt, en die met talrijke énige nummers uit zijn
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rijke verzameling van dag- en weekbladen het pers-panorama van
Brugge heeft aangevuld. Een initiatief dat vruchtbaar moge nawerken en o.m. de officiële instanties aanwakkeren om hun perscollecties veilig te bewaren en zorgvuldig bij te houden. In de
huidige ontwikkeling van woonruimte en wooncultuur moet immers
niet meer gerekend op het aanleggen van massieve persoonlijke collecties buiten deze van de uitgever zelf.
A. V.
VAN « KAREL VAN IEPER » NAAR FRANS DENYS

Uit de leerschool van een kunsthistorisch onderzoek
In het pseudo-jaar van zijn luisterrijk millenium dreigt Ieper zijn
pseudo-Karel te verliezen. Dank zij een diepgrondig historisch en
technisch onderzoek van de bekende archeoloog A. Deschrevel.
Een naamhypothese als « pseudo-Karel van Ieper » was er nodig
om een reeks anonieme schilderwerken, die niet langer aan Van
Manders Karel (De Foort) van Ieper konden toegeschreven worden,
voorlopig onderdak te brengen. Het onderzoek voerde tot op de
drempel van een tehuis met een nieuwe naam : Frans Denys. In
het Stedelijk Museum te Ieper werden, begin april, de bereikbare
werken van het geval « pseud o- Karel en (mogelijk) echte-Frans »
tentoongesteld. De Catalogus (48 blz. ; keurig geïllustreerd met
24 bladzijden buitentekstplaten), opgesteld door A. Deschrevel,
brengt een verantwoorde beschrijving van de werken, alsook een
volledig documentair overzicht van het probleem. Nog behoudt de
auteur een vraagteken bij de naam Frans Denys. Alleen nog de
kans van een of ander doorslaande vondst, en het vraagteken mag
wegvallen. Zover heeft de auteur het onderzoek geleid, dat zijn
catalogus een volledige monografie over de nog verder te verkennen
Ieperse meester Frans Denys geworden is.
A. V.
DE BOER ZAL 'T AL BETALEN

Deze uitdrukking was reeds bekend in de 16e eeuw. Dit blijkt
uit de woorden van Franchoys Claeyssone, een soldaat, die in
februari 1580 voor de schepenen van Oudenaarde terechtstond. Hij
had zich bedronken in de herberg Den Hert en ging met zijn dolk
j acht maken op landslieden om hen te dwingen zijn gelag te betalen.
Een van die buitenlieden joeg hij onder doodsbedreiging in de
herberg en zei aan de waard « dat datte den boer was die ulieden
ghelaeghe betalen zoude ». (Audenaerdsche Mengelingen I 259) . De
brutale soldaat had een kleurige taal ; hij had zijn slachtoffer gegrepen en bedreigd met de volgende woorden, die letterlijk in het
vonnis opgenomen zijn : « Ghy keerle, ghy moet met my gaen,
of ick zal u huut duernaeyen ».
E. N.
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HEILIG-BLOEDDAG ALS VERVALDAG

In 1481 was een proces ontstaan tussen het Brugse ambacht van
beeld- en zadelmakers (St.-Lukasgilde) en de wetheren van Sluis.
Een overeenkomst van 1441 bepaalde immers dat te Sluis niet meer
dan twee beeldmakers, één zadelmaker en twee glaswerkers mochten
werkzaam zijn. Het Brugse ambacht werd in het gelijk gesteld,
de overeenkomst van 1441 bleef geldig ; en men gunde aan de vijf
ambachtsbroeders van Sluis de kwijtschelding van de hoge proceskosten (Le Beffroi I 219) . In de akte van overeenkomst werd
echter als voorwaarde ingeschreven dat de vijf mannen van Sluis
— en hun opvolgers, voor eeuwig — elk jaar op Heilig-Bloeddag
« zesse kannen Rynsch wyns » zouden komen aanbieden aan de
deken en de eed van het ambacht te Brugge. Op een soort feodale
wijze verzekerden de Brugse schilders zich aldus een « wijnpresent »
om de schoonste dag van hun stad te vieren.

E. N.

FROTTERS

De benaming frotters voor een soort « langachtige » aardappelen
is ouder dan P. S. in Vraagwinkel (hiervoor blz. 96) wel denkt.
Ze komt reeds voor in de Verdichtsels door J. B. De Corte (t 1873)
uitgegeven te Brugge in 1860. De schrijver laat een van zijn personages over aardappelen spreken als volgt : « Uwe roo-kranzen zyn
nogal tusschen half en hebbelyk, uwe zaeilingen blommen wel en
zyn bliksems goed ; wat uwe frotters betreft, 't en zijn precies van
de beste niet, zy weten een beetje van de plaeg ». Zie daarover het
Kruidwoordenboek van J. Samyn, blz. 34, waar we ook vernemen
dat tistje, teerstje een synoniem van frotters was. In Wvl., doch
zonder opgave van plaats.

C. B.

Frotters : vroeger bekend te Zwevezele, waar sommige boeren ze
ook potters noemden. Te Veldegem ook schrotters. Men sprak daar
ook, te Zwevezele en ommeland, van een paar andere soorten,
n.l. puiten of wittebloemen, en ensjedrien. Dit laatste een van de
talrijke vervormingen van « industrien ».
G. A.

PAROCHIEREGISTERS VAN BOEZINGE

Voor de opzoeking betr. Clara-Angela vander Ghote (t 1781)
en haar familie (vraag hiervoor blz. 96) kan N. H. zich verhelpen
met de tafels (repertoria) op de geboorten, huwelijken en overlijdens
van Boezinge die in het Algemeen Rijksarchief te Brussel bewaard
worden. In die tafels worden, bij de geboorten, de namen van de
ouders vermeld.
C. D.
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DITTEN EN DATTEN

Op de vraag hiervoor blz. 96
Ik herinner me nog uit mijn jeugd te Oostende dat op de vraag :
Vat is dad de ? (wat is dat) , door de kinderen geantwoord werd :
« Datten zijn suikerdepruimen ». Dus ook Oostende kent de benaming « gesuikerde pruimen ».
Verder is het w. fiegenmatrul ook te Oostende bekend, het komt
o.m. voor in een oostends straatliedje en wordt ook wel eens als
scheld- of schimpnaam gebruikt.
J. H. KLAUSING
Rabat (Marokko)
Ditten en datten : ook gezegd te Veurne, waar f ittemadruls eerder
zelden voorkomt. In Loker — tussen Ieper en Poperinge — spreekt
men van datten zonder meer.
C. D.
Te Zwevezele : ezel f ïgen, steen f ïgen, f igemarullen.
Te Zedelgem : figemadrullen, datten. Te Veldegem zegt men
kortweg madruls.
G. A.
Nog ingezonden : ditten en datten (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) ; droeve jongens (St.-Andries) ; sukerdefïgen (Klemskerke).
B.

N IEUWJAARKOEKEN

Tegen Nieuwjaardag kwamen de « nieuwjaarkoeken » voor de dag.
Dat waren versierde zoetekoeken, en er waren nieuwjaarkoeken van
twee verschillende vormen.
1. Grote en kleine harten in zachte koek. Van de kleine was de
rand versierd met enig krolwerk in gegoten suiker ; de grote hadden
een zwaarder randversiering en in het midden een stuk in doorzichtige
vaste suiker, glassuiker genoemd.
2. Langwerpig-vierkantige uit vaste peperkoek. Deze waren alle
versierd met gegoten suiker. De eenvoudigste hadden op de hoeken
een klein plaksantje (emblème), gewoonlijk engelenkopjes, met een
groot santje in het midden.
De beste waren ofwel gebakken uit gewone zoetekoek, ofwel uit
zoetekoek die met gekonfijt fruit en stukjes sukade bewerkt was,
de zijden waren bezet met gekonfijte meloensneden ; men noemde ze
sukadekoeken. De bovenkant lag heel versierd met kronkels en
tekeningen, ook in gegoten suiker ; de hoeken waren bezet met
fondants, in het midden was een chocoladefiguur, soms vastgezet
op een blad « hostiebrood ».
De ouders gaven zulk een nieuwjaarkoek aan hun kinderen. En
peter en meter zonden er een naar hun doopkinderen totdat ze hun
toenmalige « Eerste Communie » gedaan hadden.
Zo was het gebruik te Brugge omstreeks 1900.
R. C. UKKEL.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN

DERDEZWERE. — Neef in de derde graad, achterachterneef ;
hetzelfde als mnl. derdelinck (Stallaert). De ordonnantie van het
zoengeld, gegeven te Oudenaarde in 1324, regelt het aandeel van de
rechtzwers (volle neven), anderzwers (achterneven, fr. cousins issus
de germains) en derdelinghe. Deze laatsten worden in dezelfde ordonnantie (Aud. Meng. I. 342) ook derdezwers genoemd : « Voert zelen
heffen derdezwers van sfader alven 55 schel. 5 d... » Derdzweers komt
later nog voor in het Leenrecht van Wielant.
DUVELSHOOFDEN. — Maskers gedragen door « duivels » (figuranten) in de jaarlijkse processie te Aalst in 1495. Dezelfde schilder,
Adriaen Scollaert, grimeerde de engelen en de duivelen, zoals blijkt
uit de stadsrekening die hem vergoedt : « van te stoffeerne ende varwene inghelsharen, duvelshoofden, dyademen ende dierghelycke ».
(Annales Emulation XX 181) . Te Tielt ontvingen de « jonghe ghesellen
vander stede » in 1448 een vergoeding omdat ze «hadden ghedaen
maken eenighe habilementen van faulx visaigen ende dievelshoo f den ».
(Biekorf 1961, 14).
GRENDELSLOT. — Grendel die door krammen kan worden vastgezet. In 1441 hadden de schepenen van Kortrijk een nieuwe deur laten
aanbrengen in de stedelijke tresorie (die ingericht was in een kamer
in de St.-Maartenskerk). In 1444 werd de sluiting van die deur verzekerd ; de stadsrekening (1444-45, f. 27 V ) noteert daarvoor de volgende
uitgave : « Wouter vanden Dale, smet, van eenen grendelslote slutende
ende trammen dienende ande duere inde tresorye van buten te
slutene, 24 sc. par. » -- De « cofere vanden privilegen » die aldaar
bewaard werd, had in 1434 een « maelslot » gekregen.
MANDAETDWALE. -- Linnen dwaal (doek) gebruikt op het
mandaet, d.i. de voetwassing der armen op Witte Donderdag. In de
St: Baafskerk te Gent in 1573 waren 24 armen op het mandaet aanwezig ; ze kregen elk een wittebrood, in hetwelk een dubbele stuiver
stak, en een dronk wijn. De kerkrekening (De Potter, Gent V 417)
vermeldt daarvoor de volgende uitgave : « Betaelt naer oude costuume
den Grauezusters van sent Jans... voor twasschen ende ployen van
twee schootcleeders ende een mandaetdwale ». Deze dwaal is blijkbaar
het ammelaken van de « aposteltafel », d.i. het tafellaken dat de dis
bedekte waarop de « mandaetbroden » werden aangeboden en genuttigd.
De schootcleeders zijn de doeken die bij de voetwassing werden gebruikt.
STRAETSPRAKE. - - Straatroep, geroep van straatventer. Op
17 maart 1491 viel een visleurder schielijk dood bij de Madelene
te Brugge. Uit het gelijktijdig dagboek (Het Boeck van Brugghe 425)
blijkt dat de man, geheten Maesmoeder, een populair figuur was :
« hy plochte te Brugghe achter de strate te sprekene straetspraken.
hy ghync met zinen vedvissche... tooten clooster vanden Magdeleene,...
daer viel hy neder, ende starf terstond zonder zyne biechte of kenne,se ». Niet hij V erdam.
VESTEMENT. -- Kazuifel. De kerk van 0: L.-Vrouw-ten-Brielen
te Ieper bezat in 1500 een stel van negen « vestementen », in de
inventaris beschreven als : « Een zyde vestement op roode ende gheel
daerin loopende... ; een wyt vestement al ghestoffeert ; noch een vergouwde vestement... ; een gheel zyde vestement... » (Annales Emulation XV 275) . De liturgische betekenis van vestement niet in MnlW.
Gebruikelijker is mnl. casufel, casule.
A. V.
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Berdzagers
De oude berdzagers werkten ofwel in daghuur (en verdienden
5 deniers gr. per dag en per man in 1398), ofwel bij aanneming. In
dit laatste geval werd de prijs van het zaagwerk berekend per
honderd voet. De twee mannen zaagden gemiddeld 140 a 150 voet
per dag. Hoe was die voet berekend ? Wie kan nog de traditie van
onze laatste berdzagers achterhalen ?

P. V. 0.

Familie Hauscilt - Outscilt
Deze familienaam komt voor te Brugge en te Gent in 1350-1420.
Een naamdrager was de befaamde Lubrecht Hauscilt, alias Hautscilt.
die in 1417 overleed als abt van den Eekhoute te Brugge. Omstreeks
1400 overleed te Gent heer Jan Auscilt, alias Outscilt ; in 1423 lag
hij aldaar begraven, samen met zijn vrouw, in de Triniteitskapel van
de St.-Jakobskerk. Jan Auscilt liet geen zonen na. Komt die familienaam nog later voor, en elders dan te Brugge en te Gent ?
E. N.

Zijn paneel schudden
« Mijn vent is altijd op van eer dat den duivel zijn paneel schudt »,
d.i. hij staat altijd zeer vroeg op. Deze uitdrukking : « opstaan of op
zijn eer dat de duivel zijn paneel schudt -- of geschud heeft » is in
het Kortrijkse nog zeer in gebruik. Elders ook voorzeker, want ze staat
in De Bo. Maar wat betekent eigenlijk — of wat betekende vroeger —
dat paneel van de duivel ? het moet, meen ik, een betekenis hebben
die we nu niet meer kennen.
L. B.

Familienaam Vlieghe
Kan de fna. Vlieghe niet teruggaan op de oude muntnaam vlieghe
(angelot), zoals de Ina. Blancke door de muntnaam blancke kan ingegeven zijn ? In het Frans komen Angelot en Blanc ook als fna. voor
en kunnen in sommige gevallen van de muntnamen afgeleid zijn. Tot
de muntwereld behoren zeker de fna. Penninck, Hellinck en Schellinck,
misschien ook soms De Dobbele (Dobbels) en De Nobele. Ook Driepondt en Thienpont kunnen in aanmerking komen. En welke andere
nog ?
G. V. S.

Tjokvaroest
Waar in West-Vlaanderen is dit woord nog bekend, met betekenis

varen, fr. fougère. T jok is : tronk, wortelblok van kaphout of kreupel-

hout. De bétekenis zou dan zijn : varen dat op zulke wortelblokken
voorkomt. Waar zegt men nog naroest -- zoals te Oostrozebeke -voor varen ?
P. V. P.

Watermale
In inventarissen van de 16e eeuw ontmoet ik watermate als een soort
voering van mantels, een soort pels misschien. Is de juiste betekenis
van watermale bekend ?
C. B
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REDERIJKERSTRIOIVIFEN TE WAKKEN
1783-1785

Geen dorp in Vlaanderen weende in het jaar 1781 zoveel
letterkundige lijktranen over de dood van Maria-Theresia als
het Mandel- en Leiedorp Wakken. Het werd een bundel van
niet minder dan 100 bladzijden elegische prijsverzen. Dit
« Dorp en Graafschap », waar eminente bastaards van Bourgondië weleer een prachtig kasteel hadden gebouwd, beleefde
immers onder de betreurde Habsburgse Keizerin, en onder
haar later minder betreurde zoon, een lokale gouden eeuw.
De Eeuw van zijn de Borchgrave. De gilde van retorika
« schuylende onder de God-gewyde Martel-vlagge der H.
Maegd en bloed-getuyge Catharina » bereikte een bloei die
de naam van Wakken door heel Vlaanderen bekend maakte.
De ziel en bezieler van dat merkwaardig plaatselijk geestesleven was de talentvolle jonge ambtenaar Pieter-Joost de
Borchgrave, oudleerling van het Kortrijks college, die als dichter en toneelspeler een veelheid van eermetalen in velerlei
letterkundige prijskampen binnenhaalde.
Oudenaarde was de eerste stad waar de Wakkenaren als
onderdanen van Jozef II lauweren gingen plukken.
De befaamde Kersouwieren van Oudenaarde waren in 1782
jammerlijk uiteengevallen. Een ondernemend oud-Kersouwier
nam echter het letterkundig leven in zijn stad voor eigen rekening in handen. Jan de Man, verhuurder van toneelkostuums
en decors, schreef in het najaar van 1783 een toneelwedstrijd
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schreven gilde voert één en hetzelfde vastgestelde treurspel
op, gevolgd door een blijspel naar keuze.
Het « vaste » stuk was Bellerophon, een drama in vijf bedrijven
van Constantinus vander Eecken, gewezen deken van de Kersouwieren. Jan de Man had verstand van zaken. Zeker van de afzet
gaf hij het stuk uit in eigen beheer. Hij verhuurde natuurlijk ook
zelf de kostuums en de rekwisieten voor de opvoeringen. De onderneming werd een succes. Veertien gilden namen op 28 september
1783 deel aan de loting voor het vaststellen van de speelkalender.
Wakken trok het laatste nummer.
Gedurende de maanden april en mei 1784 sprak en leefde heel
Oudenaarde van die Bellerophon die steeds door nieuwe gilden op
de planken van de bomvolle « Audenaerdsche Schouburg » werd
gebracht. De speelkalender zag er uit als volgt (met zinspreuk van
de mededingende gilden) .
April.
2. Belle. Spaderyken. — 18. Zottegem. Die bloeyt door liefde, Eendragt groeyt. — 19. Zomergem. D'oe f f eninge leert. — 25. Bassevelde.
Verzaemd door liefde. — 26. Nederbrakel. Rhetorica.
Mei.
2. Moorsele. Door Christus vyf roode wonden, Leeft licht gelaen van
zonden. — 3. Geeraardsbergen. Spiritus ubi vult spirat. — 9. Kruishoutem. Houd hem in liefde. — 10. Deinze. Rhetorica. — 16. Loo.
Rhetorica. — 17. Roeselare. Konstliefde
de vreest geen nyd. — 20. Geeraardsbergen. Barakspeelders. — 23. Kluizen. Kluyzenaers zonder kappe.
— 24. Wakken. Ziet het groeyt onbesproeyt.

De kroon van deze « veertiendaagse » van Bellerophon ging naar
de gilde van Roeselare. Geeraardsbergen kwam op de tweede,
Wakken op de derde, Zomergem op de vierde plaats. Voor het
blijspel stonden Deinze en Wakken aan de spits.
Op de dag van de prijsuitreiking (7 juni) liet Jan De Man het
succesrijke treurspel een 15e maal in de Lakenhalle opvoeren, ditmaal door een selectie van « vertoonders » uit de vier « belauwerde
Maetschappyen ». Roeselare en Wakken leverden elk drie, Geeraardsbergen en Zomergem elk twee acteurs voor dit gala. De titelrol van Bellerophon werd vertolkt door de Borchgrave.
De Wakkenaren hadden, boven hun toneelprijzen, de enige prijs
« van het schoonst inkomen » veroverd : een prijs die door het
stadsbestuur van Oudenaarde was uitgeloofd. De Borchgrave had
deze inkomst echt theatraal opgevat. Reeds op 14 mei had hij de
wetheren van Oudenaarde verzocht om een geschikte ruimte voor
het vertoon van de « eer-teekenen » die zijn gilde, samen met de
Wakkense St.-Sebastiaansgilde, voorbereidde. De inkomst te Oudenaarde werd een soort klein openluchtspel : Apollo (de Borchgrave)
stond op zijn Parnassusberg omgeven door Mercurius en de Negen
Muzen : hij las een dichtstuk voor terwijl een Pegasusfontein « haer
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vogt (deed) spruyten ses voeten hooge boven den genoemden
berg » (1) .
Daags na de prijsuitreiking verlieten de bekroonde Catharinisten
van Wakken het toneelminnende Oudenaarde. Toen zij « met hunne
bekomene Eertropheen hun dorp genaderd waeren » werden zij verwelkomd door een menigte van volk « met Prael- en Vreugdeteekenen, als Trommels, Vaendelen, Konstblazoenen, Jaerschriften enz.
en aengeboden verscheyde Eerwynen, onder het toejuychen van een
verwelkomend Maetgezang ; en zoo daer naer geleyd op een wel
geschikt orden nae hunne Redenzael of V ergad er plaets, waer het
gezang herhaeld wierd en ge i ynd door een ongemeen en vreugdig
handgeklap ». 's Avonds was deze schitterend verlichte zaal het
toneel van « een volkomen Praelfeest na de buytenlandsche wyze of
gebruyk der Veldelingen » ( 2) .
Nog grotere triomfen waren in de volgende maanden voor de
Borchgrave en zijn Catharinisten weggelegd. Ditmaal te Gent.
In de jaren 1780 bloeide te Gent een genootschap van Retorika
met name « De leerzuchtige Jongheyd van St. Martens ». De jonge
vereniging had haar lokaal en toneelzaal in de herberg la Bonne
Aventure van sieur Wymers, niet ver van de Brugse Poort.
Deze Gentse maatschappij schreef in november 1784 een wedstrijd uit, te houden in het voorjaar van 1785. Voorgeschreven was :
een vast te stellen treurspel met 8 personages, en een « bly- of
naerspel ». Voor het treurspel viel de keuze op De Weduwe van
Malabar of het Gezag der Gewoonte, een drama in vijf bedrijven
naar het Franse successtuk van Antoine-Marin Lemierre. Op elk
van de 8 rollen stond een zilveren prijs.
Bij de loting voor de opvoering was een wedstrijd voorzien voor
individuele « Letter- en Dichtkundigen », eigenlijk een schriftelijke
proef over de oude mythologie. Dit alles « opdat den Helikom (sic)
zoude weder in voegen komen, die nu sedert eenige jaeren herwaerds
alhier in kleyne achtinge heeft geweest ». Een zekere tegenwerking
deed de eerste proef mislukken. De mannen van de Bonne Aventure
hernamen echter op Tweede Kerstdag 1784 de prijskamp in de
kennis van de goden en godinnen van de Helicon, en de Borchgrave
werd laureaat uitgeroepen, gevolgd door de twee gebroeders Soenen
van Petegem bij Deinze. Verheugend was de talrijke deelneming
aan deze proef hoewel « de lauweren van Apol sinds eenen ruymen
tyt hier ter plaetse zeer verslenst uyt scheenen ».
De gloriedag van de Wakkenaren en de Borchgrave was echter op
komst. De « Toneelminnende van het vrye Gilde van Rhetorica in
(1) Over deze wedstrijd te Oudenaarde, zie D.J. Vander Meersch,
Kronyk der Rederykkamers van Audenaerde, in Belgisch Museum
VII, 1843, 408-411. Aan te vullen en te verbeteren naar de Vlaemschen Indicateur XI, 1784, Byv. nr. 20 en 24. F. Vander Haeghen,
Bibliographie Gantoise nrs. 6511, 7926, 11.179. - Voor de in de
inleiding genoemde prijsverzen, lie J. Muyldermans in MedVA
1914, 249-260.
(2) Vlaemschen Indicateur XI, 1784, Byv. nr. 24,
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Wacken » dongen op 24 april 1785 in de toneelzaal van de « wydvermaerde herberge la Bonne Aventure in het Akkerstraetjen bij
het nieuw Correctie-huys » te Gent naar de prijs van het treurspel
met de Weduwe van Malabar. Het blijspel van hun keuze was
Lucas of den nieuwen Krygsman, verdeeld in 18 tonelen. Wakken
won drie van de acht zilveren medailles en werd daardoor met klank
de primus in de wedstrijd ; St.-Niklaas, Ledeberg, Oostakker,
Wieze en Zevergem hadden elk niet meer dan één medaille veroverd. Voor het blijspel kwam Wakken op de tweede plaats.
De Weduwe van Malabar ging op 6 juni nogmaals op de planken
in de Gentse herbergzaal. Een galavoorstelling, waarin de acht bekroonde spelers gezamenlijk optraden. Na een redevoering over
« de Oudheyd, Nutheyd en Heerlykheyd der zoo van ouds genaemde
Rederykers in de Nederlanden », gehouden op tekst van de Gentse

drukker en rederijker J.F. van der Schueren, werden de zilveren
eermetalen « onder het geleyd van ketel-trommels en trompetten om
den Hals der Bestgekeurde gehangen ». Drie zilveren eermetalen
prijkten op de borst van de Borchgrave en zijn twee Wakkense
partners uit de Weduwe van Malabar ( 3 ) .
En nu met al dat zilver naar huis. Uit de grote stad Gent dan
nog. Zo'n roem had Wakken nooit beleefd. De kermisvaan hing
uit de toren. Jong en oud waren op de been om de gelauwerde
toneelminnaars feestelijk te onthalen.
Men zou het gildeboek van de Catharinisten willen terugvinden
om er de beschrijving van die ontvangst in te lezen. Gelukkig heeft
de Borchgrave zelf, onder de kenspreuk « Ars parit Favorem », een
correspondentie ingezonden naar de Vlaemschen Indicateur van
Gent. Hier volgt nu het relaas van de vreugdebedrijven waarmede
Wakken het succes van zijn letterlievende zonen heeft omgeven.
De blijde inkomst te Wakken op 6 juni 1785
Nauwelyks waeren de dry Medaillisten met de hun aengewezene
Tooneel-pryzen de uytterste Paelen huns Dorps genaedert, of wierden met alle eer en plechtigheyd ontmoet en verwilkomt, door negen
Maegdekens, waer van de dry eerste droegen dry verscheyde Eerblazoenen, de tweede dry verscheyde Jaerschriften, en de derde dry
sierlyke Bloem-trophêen, die zy de drie Medaillisten eerbiedig tienboden. Dit Negen-magden-tal [allegorie van de Negen Muzen]
wierd opgeleed door de Konst, die een blazoen droeg :
WACKEN GANDAE VICTRIX HILARITER TRIVMPHAT,
en opgevolgt door eenen Apollo, draegende een zeer sierlyk opgepronkt verwilkomende Eergejuych.
Daer-naer wierden zy onder 't geluyd der Ketel-trommels, het
(3) De wedstrijd te Gent volgens de Vlaemschen Indicateur XIII,
1785, blz. 4-6 en Byv. nr. 17, 24 en 26. Alsook F. De Potter, Gent
van den oudsten tijd tot heden VIII 379-383 (Gent 1933).
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gezwaey van vliegende Vaendels, Violen, andere Vreugd-geschallen
enz. door het alom beruchte vrye ridderlyke Gilde van den H. Sebastiaen ontfangen, en door deszelfs Hoofdman den Heer Bailliu
op eene konstlievende maer allerteerste wyze den Wyn van Eere
aengeboden, terwyl de Locht scheen weertegalmen van het vreugdig
Dorp
e u ch van een ontelbaere menigte
Hand-geklap
P en
g
g P en EerglY
Vremdelingen.
Alzoo wierden deze dry Konst-minnaeren vergezelschapt door de
Hoofden en voordere Medebroederen hunner vermaerde Gilden
geleyd tot voor de Woonplaets van den eersten, tweeden, en van
den derden Medaillist ; waer men het voorig Vreugdegeroep door
meer als duyzend Omstaenders, en de Aenbieding der Eerwynen
erhalde. Thans dien Prael-treyn door de voornaemste Straeten des
Dorps voordzettende waer van de Maergemstraet [waar de Medaillisten alle drie woonden] met Bloemkransen, Eertrophêen en Fistonnen ordentlyk opgepronkt en versierd was, tot op de groote Merkt
aen de Wooninge van den gemelden Heer Baillieu die hun, als
hunne Overheyd, op eene hertraekende wyze edelmoedig den Wyn
van Eere, ten Pryk der Konste, heeft aengeboden, terwyl het Vreugdegeroep meer dan ooyt te vooren drywerf erhaeld wierd.
Eyndelinge is dit Tooneelkonstlievende Broedertal geleyd geworden tot aen het Hof der Gilde van den H. Sebastiaen, waer
andermael de Vreugdegalmen, en aenbieding van verscheyde Eerwynen, erhaeld wierden. In hunne Ridderlyke Zael was een sierlyk
Tooneel opgerecht, waer op ten bywezen der gemelde Gildens, en
eene menigte Inwoonderen, verscheyde Eergedichten wierden uytgesprooken, gevolgt door verscheyde verwilkomende Maetgezangen :
alwaer dan een prachtig Bal door veelerhande aenzienlyke Persoonen
wierd gehouden, het welk laet heeft geduerd ».
De viering van de « praelende Tooneellisten » werd op de volgende
zondag besloten met een verlichting en een bal champêtre : « na
de Dorpsche wyze [werd] ee rie luisterryke Vauxhall gehouden » O.
Het veelzijdig talent van de Borchgrave was tussenin de toneeltriomfen te Oudenaarde en te Gent ook op het gebied van de
lyrische poëzie tot uiting gekomen. En dit naar aanleiding van
proeven met luchtballons die de vooruitstrevende geest van Wakken
in het licht stelden. Aan de technische organisatie van deze proeven
had de Borchgrave zeer actief deelgenomen ( 5). De eerste mislukking echter inspireerde hem een viertal zeer geslaagde strofen die
een alleenstaande stukje luchtvaart-poëzie in onze Vlaamse letteren
gebleven zijn en tevens getuigen van de veelzijdige dichterlijke
begaafdheid van Wakkens gedenkwaardige zoon.
A. VIAENE
(4) Vlaemschen Indicateur XIII, 1785, Byv. nr. 26.
(5) Over deze episode zie onze mededeling in Biekorf 1960, 129-136
(Rederijkers en Luchtballons).

— 134 —
DE FAMILIENAMEN VLIEGHE EN DE VLIEGHER
In Biekorf stelde G.V.S. op p. 128 de vraag, of de familienaam V lieghe niet kon verklaard worden uit een muntnaam.
De muntnaam Vliege is echter zeer weinig bekend ; noch het
Mnl. Wdb., noch Kiliaan ( 1 ) vermeldt een muntnaam Vlieg.
De enige mij bekende vindplaats « een zelveren vlyeghe »
(1562), werd vermeld door E.N. in Biekorf, 1962, p. 22 (2).
Kiliaan (blz. 755) kent vlieghe alleen in de betekenis « Musca.
Germ. fliegh ; Sax. flege ; Ang. flye ». Het Mnl. Wdb. IX,
614-5 kent het woord bovendien in een overdrachtelijke betekenis : « Vliege als zinnebeeld a) van een persoon. Onnut of
schadelijk wezen of mensch. b) van ene zaak, schadelijke
zaak of ding ». De betekenis a) past goed als verklaring van
een persoonsnaam ; er wordt trouwens een tekst bij geciteerd
uit het « Leven van Sint-Franciscus » van Jacob van Maerlant
(vs. 2489) : « waest ooc datti yemene zach ongestadich, ledich
entie plach tetene dat een ander wan, dien hieti broeder vliege
dan, om datti geen goet ne dede ende hi tgoet besmette mede
ende hi onwaert ende leet met elken goeden mensche heet ».
Vlieghe is trouwens niet de enige insektnaam onder de familienamen, vgl. De Bie en Miere ( 3 ) ; ook in het Frans bestaat
de familienaam Mouche ( 4 ) . Bach ( 5 ) I, 294 vermeldt ook
Hummel, Flaig, Hurnaus (Hornis « horzel »), Muck (Mucke
« mug ») , Glime (gloeiworm) , Quad f lieg, Maiworm (meikever) . Over het algemeen wijzen zulke bijnamen op eigenschappen die ook aan het insekt eigen zijn.
Een muntnaam is echter wel vliegher. Kiliaan (blz. 756)
verklaart de naam van deze munt als volgt : « aquilae sive
angeli volantis effigie ». De naam komt dus van de « vliegende arend of engel », die erop afgebeeld staat. Volgens Mnl.
Wdb. IX, 620-621 was het een gouden munt met de waarde
van vier stuivers ; daar wordt ook vergeleken met de Franse
munt angelot, zo genoemd naar de engel. Godefroy ( 6 ) ver(1) E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch woordenboek,
's-Gravenhage, 1885-1929. - C. Kilianus, Etymologicon Teutonicae
linguae, Utrecht, 1777.
(2) E.N., Veertien leenverplichtingen aan het hof van Staden, in
Biekorf, 1962, jg. LXIII, p. 21-22. - Het citaat werd overgenomen
uit : L. Gilliodts-Van Severen, Coutume de la Salle et Chatellenie
d'Ypres, Brussel, 1911, I. Wij vragen ons echter af of er in de
archiefbron geen afkortingsteken aan het einde van het woord
vlyeghe stond, zodat het woord vlyeghere zou dienen gelezen te
worden ? Een vlieger is een bekende muntnaam (zie beneden).
(3) Vgl. 1427 Jaquemaert Myere ; zie F. Debrabandere, Kortrijkse
persoonsnamen omstreeks 1400, Tongeren, 1958, blz. 134.
(4) Zie R. Boyenval - R. Berger - P. Bougard, Répertoire des
noms de famille du Pas-de-Calais, Arras, 1962, p. 70.
(5) A. Bach, Deutsche Namenkunde. Die deutschen Personennamen, Heidelberg, 1952, II dln.
(6) F. Godefroy, Dictionnaire de 1'ancienne langue francaise, Paris, 1880-1902, VIII, D. 122.
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klaart angelot als « ancienne monnaie franraise et anglaise
portant l'image de l'archange saint Michel » ; volgens Huguet ( 7 ) « monnaie d'or anglaise, très répandue en France
surtout au temps de Charles VI et de Charles VII ».
Muntnamen komen inderdaad vaak als familienaam voor ;
vgl. Penninck, Hallinc, Hellinck, Schellinck, Mite, Parisis,
Tournois ( 8 ) ; Eng. Halfpenny. Bach I, 298 vermeldt als toenamen : Hundertmark, Niinzigmark, Virczigmark, Dórtichmark, Vu/mark, Halbemark, Hundertgulden, Zwenphennig,
Sevenpenning, Clinchart, Heller, Schilling, Penning, Fum f grosche. Angelot kan echter ook als patroniem verklaard
worden, vgl. Angelet ( 9 ). De fn. de Vliegher ( 10 ) verklaren

we echter liever niet als muntnaam, omdat in de ons bekende,
als toenaam gebruikte muntnamen geen lidwoord voorkomt
(zie boven, onze Ndl. voorbeelden). Het is evenwel niet uitgesloten dat in een enkel geval, het lidwoord er achteraf werd
aan toegevoegd, omdat men vlieger door het -er-suffix als een
nomen agentis beschouwde ( 11 ) . Dit gebeurde b.v. ook met
namen als Coene, Zeger, Soete, die oorspronkelijk voornamen
zijn maar achteraf als adjektieven werden beschouwd, zodat
ze een lidwoord kregen [De Coene, de Zegher, de Zoete (12)].
Dobbel is inderdaad ook een muntnaam, maar wegens het
lidwoord verkies ik de betekenis « dubbelhartig, vals » ; vgl.
1391 ghegheven Gheeraerd Dobblen ; 1425 Jan de Dobble ( 1 ') . In beide gevallen wijst de verbogen vorm op een
adjektief ; hetzelfde geldt voor de Nobele.
Vlieger is verder ook « de naam van een vrouwen- en mannenkleedingstuk, wijde mantel » (Mnl. Wdb.). (Zie ook Kiliaan : « Palla : vestis muliebris antrorsum divisa, et alarum
instar replicata : stola : recinium ») . Namen van kledingstukken als toenamen zijn niet ongewoon, vgl. Hoet, Sti(7) E. Huguet, Dictionnaire de la langue francaise du seizième
siècle, Paris, 1925-..., I, p. 213.
(8) Vgl. 1191 rengerus hallinc (Varsenare) ; zie 0. Leys, De bijen beroepsnamen van Germaanse oorsprong in de Westvlaamse
oorkonden tot 1225. Med. Ver. Naamk., 1958, jg. XXXIV, blz. 147.
- 1423 Jan Miten (Dat.) ; 1403 Feinsin Tournoeys ; zie Kortr.
Psnn. (3), resp. blz. 134 en 198.
(9) Vgl. de korresponderende vormen : Guyot-Guyet, Jacot-Jacquet, Pierrot-Pierret, Collot-Collet.
(10) Vgl. 1398 Gheeraerd de Vlieghere, Willekin de Vlieghere,
Mathisekin de Vlieghere, Callekin Svlieghers (Bavikhove, Buitenpoorterslijst van Kortrijk f0 95 v. , Rijksarchief Brussel, Rekenkamer 44.553).
(11) Vliegen « 1) Vliegen 2) . zich snel bewegen 3) vluchten 4) met
jachtvogels jagen, op vogels jagen » (Mnl. Wdb. IX, 615-617) ; vlieghen ende taeghen « aucupari et venari, venari axes et feras »
(Kiliaan, blz. 755).
(12) Zie onze bijdrage : De familienaam Soete. De Leiegouw,
1961, jg. III, blz. 11-14.
(13) Zie Kortr. Psnn. (3), blz. 38.
(14) 1398 Pieter Stivael (Gullegem ; Poorterslijst Kortr. f 0 41 vo ) ;
1398 Hannequin de Mont dit Stivael (Menen ; ibid. f a 32). - Stivael,
uit Fr. estival « stevel, laars », vgl. Duits Stiefel.
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vael ( 14 ), Capeel ( 15 ), Corthose, Hardehose ( 16 ), Couse ; Bach
I, 295 meldt : Mouwe, Nachthube (slaapmuts), Lederhose,
Schuck (schoen), Stiefel, Handschuh. Maar ook deze namen
komen bij ons zonder lidwoord voor.
De aannemelijkste verklaring voor de Vliegher — precies
om dat lidwoord — lijkt me nochtans de betekenis « Vogeljager, hij die met jachtvogels jaagt » [Mnl. Wdb. IX, 620621 ; zie ook voetnoot (11) ] . Kiliaan (blz. 756) geeft als
synoniem vogheler. Ook analoge familienamen als de V oghelare (17) en de Valkenare ( 18 ) , Fra. Fauconnier ( 19 ) steunen
deze verklaring.
F. DEBRABANDERE
DE OUDE DRIE KONINGENMOLEN TE OEKENE
In Biekorf 1958, bl. 77-79 en 121-122 verschenen een paar mededelingen over de Penemolen en de Drie Koningenmolen te Oekene.
J. Delbaere oppert dan (blz. 122) de vraag of het soms de Penemolen niet zou kunnen zijn die in vroegere tijden « De Dry Conynghen » genoemd werd. « Misschien werd de Penemolen eens
begaan door een molenaar die drie van zijn kinders had laten dopen
met de naam van een der drie Koningen ?... Misschien is er te
Oekene op de molen « van oude tyden genaemt De Dry Conynghen » ook zo'n familie te zoeken en, laat ons hopen... te vinden ».
Het volgende schijnt nu wel deze veronderstelling te bevestigen.
In het doopregister van Oekene, anno 1754, lezen we : « De 5. januari 1754 werd geboren Judocus Balthasar Steverlynck, zoon van
Balthasar Joseph en Anna Maria Francisca Muyle ». Het kind
werd 's anderendaags, 6 januari, zijnde Driekoningendag, gedoopt
onder de naam Judocus Balthasar ; zijn vader droeg trouwens ook
deze laatste naam. De nieuwgeborene is naderhand altijd met de
naam Balthasar bekend geweest, als agent municipal en later als
« maire » van Oekene (in de Franse tijd) . En de Steverlincks waren
in die tijd gebruikers (en later eigenaars) van de Penemolen.
Nog een aanwijzing is de herberg met uithangbord « In de Drie
Koningen », gelegen bij de plaats waar vroeger die molen stond.
Een oude naam. Oude Oekenaars hebben die herberg daar altijd
gekend.
F. M.
(15) 1398 Goesin Capeel (Zulte ; Poorterslijst f0 104 v.). — Capeel
is frans chapeau.
(16) 1396 Nijs Hardehose (Stadsrekening Kortrijk f 0 17 v., Rijksarchief Brussel, Rekenkamer nr. 33.150). Zijn beroep is kasseilegger ; is er een verband tussen zijn beroep en zijn bijnaam ?
(17) 1328 Danin le Voghelare ; 1340 Jhan de Voghelare. Zie W.
Reele, Bijdrage tot de studie van de persoonsnamen uit het Ieperse
in de XIIIe en XIVe eeuw, lic.-verh. Leuven, 1959.
(18) 1398 weduwe Jacobs Svalkenaers... Lodewic de Valkenare
(Buitenpoorterslijst
f0 110, Desselgem).
(19) 1398 Loys le Fauconnier hault apointeur... de la chastellerie
de
Courtray
terslijst
f0 125(—
vo).Lodewic de Valkenare of Valkenere) (Buitenpoor-
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HET JAARGETIJDE VOOR
GRAVIN 1VIARIA VAN NAMEN
TE HEMELSDALE
Gwijde van Dampierre, graaf van Namen (sedert 1263) en
graaf van Vlaanderen (1278-1305), is tweemaal getrouwd geweest
eerst met Mechtildis of Mahaut van Bethune (t 1264), daarna met
Isabella van Luxemburg (t 1298) . Uit deze huwelijken won hij
zestien kinderen.
Zijn talrijk kroost een passende toekomst te verzekeren bleef
voor de oude graaf steeds een angstwekkende bekommernis. Robrecht
van Bethune, oudste zoon van Gwijde en Mahaut van Bethune,
volgde hem in Vlaanderen op. Namen ging naar Jan I, oudste
zoon uit zijn tweede huwelijk met Isabella van Luxemburg ( 1) . Een
andere Jan werd bisschop van Metz, daarna van Luik (t 1292) ;
Filips werd graaf van Chieti en Loreto in Italië ; Gwijde, heer van
Ronse, enz. Geen enkele werd vergeten of verwaarloosd ( 2) .
Maar Gwijde wist reeds dat zelfs de meest indrukwekkende titel
zonder behoorlijke inkomsten weinig te betekenen heeft. Dit was
wellicht het geval met het oud graafschap Namen. « Gevat tussen
het bisdom Luik en de machtige vorstendommen Henegouwen en
Luxemburg, is Namen nimmer een rijk leen geweest ». Maar
Gwijde had zijn erfgenaam in Namen een Vlaamse heerlijkheid
in eigendom achtergelaten. Aan Thomas van Mortagne, heer van
Rommeries, had hij het Land van Werken gekocht ( 3) ; hij gaf het
in februari 1279 aan zijn vrouw Isabella van Luxemburg ten behoeve
van hun zoon, graaf Jan, met al zijn goederen in Wijnendale en
in Torhout. Enkele jaren later (1286) voegde Gwijde er nog de
heerlijkheid Sluis en al de schorren en polders bij, die hij in deze
streek wist aan te werven. Het geheel vormde een niet te versmaden bezit, waarvan de wisselvalligheden nog dienen uiteengezet ( 4) .
(1) Volgens een overeenkomst gesloten in mei 1264 tussen de
Huizen van Namen en Luxemburg zouden slechts de kinderen uit
het tweede huwelijk van Gwijde van Dampierre, dwz. de kinderen
van Isabella van Luxemburg, in het graafschap Namen hun vader
mogen opvolgen. Zie hierover de belangrijke nota van J. Bovesse,
Jean Ier, comte de Namur (1276-1330). Notes biographiques, (An-

nales de la Soc. archéol. de Namur, 45, 1949, p. 4).
(2) L. Vanderkindere, La formation territoriale des principautés
beiges au moyen Age, I (Brussel, 1902), p. 319 vlg., te verbeteren
met J. Bovesse, Jean Ier, 1-66.
(3) Thomas van Mortagne was de broeder van de Doornikse
kasteelheer Jan van Mortagne. A. d'Herbomez, Histoire des chátelains de Tournai et de la Maison de Mortagne (Mémoires Soc.
hist. et lit. de Tournai, XXIV, z.d.), heeft slechts enkele regels
over de geschiedenis van datgoed (p. 320-321). Over de betrekkingen van Gwijde van Dampierre met de heren van dat belangrijk Vlaams leen, zie J. Bovesse, Jean Ier, p. 16.
(4) De conservator van het Rijksarchief te Namen, Dr J. Bovesse, heeft destijds een studie over de Vlaamse bezittingen van
graaf Jan I beloofd ; zie, intussen, van dezelfde, Actes originaux
inédits de souverains de France et d'Allemagne aux Archives de
l'Etat A Namur (1281-1373), in Handel. Kon. Corn. v. Geschiedenis,
114, 1949, p. 301 vlg.
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hij te Parijs, op 31 januari 1330 ( 5 ), overleed liet hij aan zijn
tweede vrouw, Maria van Namen, dochter van Filips van Artesië,
het kasteel en het Land van Wijnendale als douarie over. Het
is ook te Wijnendale dat gravin Maria haar laatste jaren kwam
slijten en eindelijk de ogen sloot op 22 januari 1366 (6 ) .
Kort voor haar dood had de weduwe van Jan I van Namen te
Wijnendale haar testament opgemaakt (18 januari 1366) . Volgens
de gewoonte van haar tijd, toonde de gravin zich ten opzichte van
de abdijen en kloosters van haar graafschap uiterst mild ; het
landeke van haar weduwschap vergat zij ook niet :
« Item laisse et donne, pour Dieu et en amoene, a l'abbeye de Werkines, pour acater rente yritable et celi donner en pitanche au couvent
doudit lieu, au jour del anniversaire de mon dessusdit tres chier
singneur et mari et de mi, les ques y seront tenu de faire sollennement a tons jours, cent et chinquante florinz ( 7 ). Item, je laisse pour
Dieu et en amoene, a l'egglise de Thorout, pour faire Ies dessusdis
aniversaires, a tous jours en laditte egglise, a départir a ylbele parchon dez canoines caplaing et vicaires, estant à vigilles et as messes,
la somme de vint et chuinc florinz pour aquerre rente hiritable. Item.
je laisse pour Dieu et en amoene az ospitaulz del Escluse, de Thorout.
de Roellers et de Saint-Julien, séant en la paroche de Longhemarke.
pour couchier et hierbergier povres et malades, cent florins pour
aquerre rente hiritable. C'est cescun ospital vint et chuinc florinz » (8).

Met de « abbeye de Werkines » werd hier de abdij Hemelsdale
bedoeld. Het was de enige cistercienzerabdij van Maria's douarie
en men kent de genegenheid van haar tijdgenoten voor de witte
orde (9) . Daarbij was er nog een andere reden waarom het klooster
van Werken de oude gravin zo nauw aan het hart lag : het was
namelijk een stichting van de Dampierre's. Weliswaar had haar
schoonmoeder, gravin Isabeau van Namen, het ten behoeve van
klarissen gebouwd. Maar toen Gwijde van Dampierre deze kommuniteit naar Petegem had overgebracht, dicht bij het slot dat hij
(5) J. Bovesse, Jean Ier, p. 46-61.
(6) E. Bernays, Marie d'Artois, comtesse de Namur, dame de
1'Ecluse et de Poilvache, (Annales Soc. arch. Namur, 37, 1925,
p. 301 vlg.).
(7) Deze 150 gulden waren 15 ponden groot waard (zie de oorkonde van Lodewijk van Male, n. 13).
(8) Het testament van gravin Maria van Namen is uitgegeven
bii Ch. Piot, Inventaire des chartes des comtes de Namur (Brussel,
1890), nr 960, p. 283. De 25 gulden door gravin Maria nagelaten
aan de Torhoutse kanunniken werden belegd in landerijen, zoals
blijkt uit de volgende tekst van een kopie van het Obituarium
Torhaltense (1390), voorhanden in de nota's Weale (Stadsbibliotheek
Brugge) : « Januarius. Coppin Cos ende Maye zijn zuster xxiiij. s.
et Nast de Conine vj. s. pro obitu illustris principis Johannis,
comitis Namurcensis, et Marie de Arthesia uxoris ejus, inde solvit
Nast de Conine vj. s. ende Jhan Cos van der Strate xxiiij. s. ».
(9) In 1274 erkende het Generaal Kapittel van Citeaux aan de
gravin van Vlaanderen het voorrecht enkele monialen uit verschillende abdijen bij haar te mogen hebben (zie P. Favorel, Geschiedenis van de Guldenbergabdij, p. 168).
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in 1286 had verworven en waar hij gaarne verbleef ( 10), werden
de cistercienzerinnen van Zillebeke naar Werken geroepen om het
verlaten klooster aldaar te betrekken. Dit gebeurde inderdaad ad
ereces nobilium conjugum domini comitis et domfine comitisse
Flandrensis ( 11) . Ja, meer nog, Jan van Namen, als aangeduid

erfgenaam van zijn moeder voor de heerlijkheid Wijnendale-Werken,
had op 30 november 1297 op zijn beurt de verplaatsing goedgekeurd ( 12) . De belangstelling van gravin Maria voor « li abbeye
de la Val dou Chiel » is dan ook vrij makkelijk te verklaren.
Wat er ook van zij, haar legaat aan de zusters van Hemelsdale
werd stipt uitbetaald ; want op 26 november 1366 gaf Lodewijk
van Male, graaf van Nevers en van Vlaanderen, aan de « abbedesse
ende convent van Werkine » oorlof « omme te coopen daermede
(met de 15 ponden gr.) acht ghemete landtserven » om het jaargetijde van zijn tante « elx jaers eewelike te doene » ( 13) .
Deze acht gemeten werden nogal vlug gevonden. De 20 juni 1367
kocht de abdis Maria van Kortrijk aan Roeland van Hondegem
en aan jonkvrouw Maria, zijn echtgenote, vijf gemeten zestig roeden
grond liggende « te Lampernesse, up de heernesse mijnsheeren sabts
van Zinnebeke » ( 14) in de Poortershoek (in Sporters houc),
« gheldende [in hernesse scult] vijf scellinghe ende zeven penningen
parisise sjaers tgemet, den abt ende den convente vander abdije
te Zinnebeke ». De koop geschiedt voor bailliu en leenmannen van
de abt van Zonnebeke « wel ende wettelike, met ghiften ende met
halme, naer costumen ende usagen vander voorseider heemesse » (15).
Namens Roeland van Hondegem, stelde Jan de Crane er zich borg
voor dat het goed vrij was en « ghesuvert... van alre kalaenge ende
van alre scult » (10).
Op 17 november van hetzelfde jaar, voor de plaatsvervanger van
de proost van Brugge in Veurne en het Veurneambacht ( 17) en
voor de redenaars van dezelfde proosdij, kocht Eustaes Arnout,
kapelaan van Hemelsdale, aan Wouter Breetvoet en Griele, zijn
vrouw, drie gemeten zes en twintig roeden grond « dat men heet
(10) Over de verplaatsing van Hemelsdale van Zillebeke naar
Werken, zie P. Desideratus [Slembrouckl, De abdij 's Hemelsdale,
1237-1796 (Westmalle, 1949), p. 60-65 ; ook J. Ketele, Recherches
historiques sur l'abbaye de Sainte-Claire de Beaulieu à Peteghem
près d Audenarde (Messager des sciences historiques, 6, 1838,
p. 395-410) en vooral M. de Meulemeester, Les archives de l'abbaye
de Beaulieu à Peteghem (Annales Cercle archéol. Audenaerde, 7,
1927, p. 169-200).
(11) C. Carton en F. Vandeputte, Chronique et cartulaire de
l'abbaye de Hemelsdaele (Brugge, 1858), p. 68, nr 30.
(12) C. Carton en F. Vandeputte, op., p. 69, nr 33.
(13) C. Carton en F. Vandeputte, op. cit., p. 91, nr 54.
(14) Over de « heernisse » (heerlijk grasrecht) van Lampernesse,
zie F. Vandeputte in Annales Soc. Emulation, 13, 1851-1854, p. 193252 (vooral p. 200-209).
(15) C. Carton en F. Vandeputte, op. cit., p. 92, nr 55.
(16) C. Carton en F. Vandeputte, op. cit., p. 93,nr 56.
(17) En niet « proostdij van Veurne » zoals in Desideratus Slembrouck, op. cit., p. 82.
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de Heide, gheldende xj. scellinghe ende viij. peeninghe sjaers, int
Scaec te Veurne, li gg
bende binder voorseide proostijen
in de
P
J
parochie van Steenkerke » ( 18) . Daarmee was de grafelijke vergunning volledig toegepast en waren de honderd en vijftig gulden
kapitaal belegd.
Hoe werd het plechtig jaargetijde te Hemelsdale gecelebreerd ?
Daarover hebben wij, jammer genoeg, geen enkele inlichting, maar
tot aan de opheffing van de abdij werd ieder jaar de vrome Vrouwe
van Wijnendale herdacht ( 19). Haar figuur daarentegen verdoezelde
na korte tijd. Maria van Namen werd stellig in het obituarium
aangetekend. Maar dat oud obituarium raakte vlug versleten en
moest rond 1620 vervangen worden. Dat tweede obituarium is
heden op het Rijksarchief te Brugge bewaard ( 20) . Ziehier wat
men er op de 1e april te lezen vindt :
Kal. Aprilis Anno 1348, op desen dach is overleden de edele gravin
van 't Land van Namen Maria, moyken van den grave van Vlanderen
Lodewick van Male, die in een almosse gaf 15 pond groote, waermede
ghecocht wierden vijf ghemeten 60 roeden Landts in Lampernesse,
ende noch andere drie ghemeten 26 roeden in Steenkercke, omme daermede te done alle jaere een j aerghetij de » (21).

Waarom nu de eerste april als verjaardag gekozen werd, blijft
mij een raadsel : graaf Jan I, « mon tres chier singneur et marl »,
was op een 31 januari gestorven ; de gravin midden in de nacht
van de 21 op de 22 januari ( 22). Het jaartal 1348 is wellicht nog
meer verrassend : er was natuurlijk geen gravin Maria op 1 april
1348 gestorven. Een onbekende maar welmenende hand schrapte
« Maria » uit en verving deze naam door « Mechtildis ». De uitgevers van het obituarium, C. Carton en F. Vandeputte, namen
de verbetering (!) « Mechtildis » over, zonder evenwel de lezer te
waarschuwen. De verwarring was nu volledig...
In zijn terecht geprezen geschiedenis van De abdij 's Hemelsdale
heeft P. Desideratus Slembrouck deze geheimzinnige gravin blijkbaar niet weten thuis te wijzen, want hij brengt haar legaat in
verband met abdis Agatha (t 1334). Tot driemaal toe (p. 82,
93 en 94) ontmoe tte deze Werkenaar de Vrouwe van Werken...
en kon haar door de schuld van die verwarring niet herkennen.
N.

HUYGHEBAERT O.S.B.

(18) C. Carton en F. Vandeputte, op. cit., p. 94, nr 58.
(19) De samensteller van het cartularium van Hemelsdale, dom
Benoit Colaert, monnik van Le Jardinet (bij Namen) en biechtvader van Hemelsdale, getuigt ervan in zijn ontleding van de
oorkonde van Lodewijk van Male (C. Carton en F. Vandeputte,
op. cit., nr 54). Zoals ook de schrijver van het obituarium uit de
17e eeuw en deze van het obituarium van circa 1671, te Flóne
bewaard.
(20) Aanwinsten 4147, uitg. door C. Carton en F. Vandeputte,
op. cit., 32-44. Ik meen niet dat de oudste laag van dat obituarium
ouder zou zijn dan de 15e eeuw.
(21) C. Carton en F. Vandeputte, op. cit., p. 36 (de overschrijving
is niet betrouwbaar !).
(22) J. Bovesse, Jean Ier, p. 59 en 61.
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KLEINE HARINGVISSERIJ OP DE WESTKUST
De Panne 1900-1914
In het begin van deze eeuw had De Panne nog een aantal panneschuiten die uitvaarden op volle haring. Het haringseizoen voor deze
vissers op « panharing » liep van october tot december (1).
Elke boot werd gewoonlijk bemand met de schipper-reder, een
zestal matrozen en een scheepsjongen. Ieder man bracht zijn eigen
netten mee, over het algemeen een achttal. Elk drijfnet was 10 vadem
of 18,5 m lang en 7 m diep. Eenmaal de bemanning was samengesteld, werden alle netten aan elkaar gehecht ; ze vormden dus
een lange sliert van een 56-tal netten, « beeg >> genoemd. Een reep
liep over de ganse lengte van de beeg, en was de koord voor het
inhalen van de netten.
De bovenzijde van de netten werden voorzien van « bareels » (2)
of tonnetjes, teneinde de plaats van de drijfnetten tijdens de vangst
aan te wijzen.
Vooraleer de beeg werd samengesteld brak gewoonlijk ruzie uit
tussen de bemanning. Zowel Pier, Pol, Jan of Charel wilden hun
nett en op de voordeligste plaats bevestigen. De man die zijn netten
aan de buitenzijde hing, had namelijk het grootste risico van beschadiging door boeien of wrakken. Vandaar dat strootje werd getrokken om ieders plaats te bepalen. Twee per twee netten werden
gestoken. Deze regeling bleef voor gans het haringseizoen van tel.
En deze rangschikking van de netten gold eveneens voor het optrekken der wachtbeurten door de bemanningsleden.
Bij eventueel verlies van netten kreeg de verliezer 4 frank uit de
besomming. Vóór het seizoen ging gans de bemanning, met hun
vrouwen mee, naar de « bootsmis ». Ook trok men op beevaart naar
« Baaltjes Kruis » te St.-Idesbald-Koksijde, of naar « De Ster der
Zee » te Lombardsijde. Typisch is wel dat deze bedevaart zoveel
in het geheim werd gedaan ; niemand wist waarom, maar het was
nu eenmaal de gewoonte.
De eerste dag van het haringseizoen was een hele gebeurtenis.
Wanneer het allerlaatste net in zee geworpen werd, riep de
man die dit manceuvre uitvoerde « Schipnet ! ». Ieder man, waar
hij ook stond, antwoordde daarop : « Lees een gebed, dat het schipnet een but hèt ».
Daarop werd de mast van de panneschuit neergehaald, en liet
men zich door de stroming drijven. De schipper ontblootte zijn
(1) In de personen van Jef Verbanck, huidig vismijnbestuurder
te Nieuwpoort, en van zijn tachtigjarige vader Alex Verbanck vonden we twee rasechte vissers die ons veel bijzonderheden over
leven en gebruiken van onze vissers wisten mede te delen. Panharing of braadharing is vers gevangen haring die ongezouten
ter markt wordt gebracht.
(2) Bareel, ook breel ; elders ook keern.
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hoofd en zei : « Lezen ». Al de mannen zetten zich op hun knieën
en baden een weesgegroet.
De panharingvisserij, die steeds 's nachts beoefend werd (in
tegenstelling met de vangst op ijle haring, die een dagvisserij is),
strekte zich uit van Middelkerke tot Duinkerke, en tot 20 km diep
in zee.
Voor het binnenhalen van de vangst gebruikte men de « trui1 »,
een primitieve katrol. Terzelfdertijd moest de scheepsjongen in de
« hel » afdalen. Dit was een kleine plaats in het ruim van het schip,
waar de reepkoord moest opgerold worden. Een dompige, kleine
plaats die rook naar teer, zeewater, zeewier, zodat iedere nieuwe
scheepsjongen vast en zeker bij zijn eerste reizen dodelijk zeeziek
werd bij deze taak.
Eenmaal de vangst aan boord, zette men koers naar De Panne.
Gewoonlijk kwam men aan bij afgaand tij, zodat men de boot
vlot moest houden, wilde men niet te ver op het strand aanleggen ( 3) . De schipper-reder en de oudste man aan boord stonden
in voor het vlot houden. Twee andere mannen kregen de taak
de vangst aan wal te brengen. Naakt, op hun « baai » (trui) na
die zij oprolden tot aan de borst en met een koord omwonden,
droegen ze op de rug een kruikorf met ongeveer 40 kg haring aan
de wal. Het stukje opgerolde trui diende slechts om het wrijven
der korf riemen tegen te gaan. Door het koude water (haringvangst
wordt in het laatste kwartaal van het jaar bedreven) waadden zij
naar de oude kalseide, nadat twee andere bemanningsleden de korven
hadden gevuld.
De overige mannen stonden aan de kalseide met het jong
vrouwvolk te wachten, met een stootkar. Nadat een 400 kg geladen
waren, trok men naar de Veurnestraat, waar de verkoop zou doorgaan. De haring werd gewoonweg op het voorland (voetpad) geworpen. Doch steeds maakte men dat dit gebeurde voor een
estaminee waarvan de baas een « patente » bezat voor het verkopen
van kortedrank.
Vervolgens begonnen de vrouwen stuk voor stuk de haring te
tellen ; in het hoogseizoen kon een vangst tot 80.000 haringen
bedragen. In de zogenaamde « butskorven » werden 400 haringen
geborgen, plus een toemaatje van 16 stuks -- « telharing>> genoemd.
Deze butskorven zouden daarop gelden als eenheid bij de visverkoop.
Opvallend was dat feitelijk geen echte verkoop doorging. De vijf
grootste « marchands » van De Panne stelden de « prijs van de
dag » in. En alle vishandelaars uit Veurne, Poperinge, Roeselare
(3) Goede foto's van panneschuiten onder volle zeilen en onder
half zeil in het boek van E. de Spot, Vlaamsche Visschers (Kortrijk 1942) ; in hetzelfde werk blz. 7-9, 15-69 belangrijke gegevens
over het vissersleven in De Panne.
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en elders namen deze prijs aan, die schommelde tussen 3 a 4 frank
voor een butskorf (d.i. 3 a 4 centimen per stuk) .
Over het algemeen was de haring bestemd voor de verkoop van
deur tot deur. Er waren ook kleine rokerijen die hun deel aankochten. Deze waren het die de alomgekende « krakeloo's » bereidden : een licht gezouten haring, gerookt tussen roosters, en bestemd
om gebraden te worden.
De viskopers kwamen hun aankoop doen met hun hondekarren.
De groothandelaars verzonden hun aankoop naar het binnenland
met de trein van Adinkerke. Op de bennen legden zij als bescherming gewoonweg gevlochten stro.
Nadat alles verkocht was begonnen de vrouwen het voorland af
te spoelen, terwijl de mannen zich reeds gereedmaakten om opnieuw uit te varen, gezien men tegen valavond op de visgronden
wou zijn. Iedereen zag uit naar de voordeligste plaats, daar de
haring zich steeds zuidoostwaarts in het net boort. Onder de vissers
bestond er echter een ongeschreven wet om tenminste een « opentje »
te laten van een viertal km om elkaar niet te hinderen bij het vissen.
Was er stormweer en kon men dus niet uitvaren, dan kwam men
bijeen bij de schipper-reder voor de vereffening. Al het geld werd
op tafel gelegd. Vooraf werd van de totale som 20 % afgehouden
voor de eigenaar van de boot. Van het resterend geld trok men
de onkosten af : kolen voor het kacheltje in de « roef » (kajuit),
petrol voor de verlichting, koffie, stro om op te slapen (40 cent.
voor een bundel) .
Wat de koffie betrof, de schippersvrouw had vooraf cichorei en
koffie gemengd in een doos. Een lepel mengsel in een ketel (geen
koffiepot) kokend water, gekookt op het kacheltje in de roef, en
klaar was kees. De fijnproevers hielden van het koffiemengsel op
het eind van het seizoen, want dan was het veel... straffer.
Het overschot van het geld werd in evenveel gelijke « hoopjes »
verdeeld als er mannen waren ; de scheepsjongen gold als een halve
man. Als het geld niet meer deelbaar was, en als « het geen kluite
meer was voor elk » behield het « wijf » van de reder het restje. Dit
was het « keersjesgeld » bestemd voor het beeld van St.-Pieter in de
kerk. Zo baadde de kerk tijdens het haringseizoen in een zee v an
licht, terwijl op de overige dagen van het jaar amper een pitje
brandde.
De vissers hadden hun eigen gebruiken. Nooit zou men het
nieuwe haringseizoen op een vrijdag inzetten. Nooit werd gevist op
de dag van Allerheiligen, men zorgde ervoor dat de netten tegen
middernacht binnengehaald waren.
Iedereen kende daarbij de « Eeuwige Kruier », maar de « Kokkemare » was te De Panne nog meer bekend. Iedere avond werd goed
nagegaan dat het gotegat wel degelijk toe was, terwijl de kloefen
(klompen) steeds met de toppen naar de muur toe gekeerd waren.
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Had een kat eens per ongeluk het gotegat geopend gedurende
de nacht, dan was iedereen er van overtuigd dat de « kokkemare »
in het huis was.
Jonge deugnieten durfden wel eens een steenkrab in zeewier
wentelen, zodat het diertje fosfoorlicht uitstraalde. Vervolgens werd
een of ander gotegat geopend en de steenkrab binnengelaten. En
binnen werden de huisgenoten wakker getrommeld en men zweette
water en bloed voor de « kokkemare », die zich 's morgens in een
onschuldige steenkrab had veranderd.
Was het haringseizoen voorbij, dan lag de vloot van De Panne
grotendeels stil en werkloos. Sommige eenheden schakelden evenwel
over naar de sprotvangst. Bij het uitvaren op schardijnvangst werd
volgend gebed gepreveld :
Och Godje, geef ons ook een sprotje,
wij hebben zulke'n armoede in ons kotje.
De eerste wereldoorlog was de genadeslag voor dat vissersleven
en voor de kleine panneschuit (4). Het jaar 1914 bracht de ondergang van De Panne als vissersplaats, doch meteen zou nieuw leven
ontstaan : De Panne zou zich snel tot een van de leidende badplaatsen op onze Westkust ontwikkelen.
Nieuwpoort.
JACQUES BEUN

MANNEN VAN DE KOLONIE
Dat woord stamt uit de tijd dat de Fransen nog een deel van
het IJzerfront bezetten, d. i. tot in mei 1916. De Westvlamingen,
die van aard en levenswijze heel wat van de Franse beschaving
verwijderd waren, werden hierom als primitief en achterlijk beschouwd. De streek achter de IJzer werd « la colonie » gedoopt,
en daar de soldaten, die gedurende de oorlog met hele drommen
uit de onderrichtingskampen in Frankrijk aan het front kwamen,
meestendeels Westvlamingen waren, werden zij « mannen van de
kolonie » genoemd. Later kreeg de « kolonie » ook haar hoofdstad.
Veurne, de hoofdstad van het Veurne-Ambachtsche, werd Boma
genoemd.
P. D. S.

(4) De driftvisserij (met het drijfnet) was reeds in verval omstreeks 1905. De statistieken van vóór 1914 over de kleine visvangst
te Nieuwpoort en De Panne maken geen onderscheid tussen de
schuiten die uitvaarden met stroopnet op ijle haring en deze die
met drijfnet op volle haring uitgingen. De nieuwe visserij (op ijle
haring) kende in 1900-1914 een tamelijk gunstige ontwikkeling. Zie
daarover Ch. De Zuttere, Enquête sur la pêche maritime en Belgique I 247 255 266 (Brussel 1909). Alsook de studie van E. Vliebergh, De Visschers van De Panne, in Dietsche Warande en Belfort
1906, 557-571.
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LATTENKLIEVERS IN HET BULSKAMPVELD
In vele oude woningen bewondert men nog een eikenhouten zoldering die rust op een zware hoofdbalk en lichtere « kinderbalken ».
Deze werden omstreeks het begin van deze eeuw veelal vervangen
door dennenhouten balken, alle gelijklopend, hoger van vorm en
minder sierlijk. Door lat- en plakwerk worden zij veelal aan het
gezicht onttrokken.
Dat plakwerk nu wordt opgehouden door dunne latjes — plafoneerlatten — die naast elkaar met geringe tussenruimte aan de
balken vastgenageld werden. Zij zijn circa 2,5 cm breed, 3 a 4 mm
dik en hebben een lengte die varieert tussen 0,8 en 1,35 m, voldoende om van de eerste tot de derde balk te reiken. Voordien
zag men ook wel latwerk aan gewelven van bijzondere gebouwen,
doch die waren gezaagd ; en veel dikker.
Men schrijft de gebroeders Henri Lemahieu (1857-1914) en
Isidoor Lemahieu (1866-1921) uit Beernem de eer toe het splijten
van latten op zeer ruime schaal aangepakt en de toepassing van
plafoneerwerk bevorderd te hebben.
De gebroeders Lemahieu waren afkomstig van Langemark, waar
ook reeds hun vader Charles Lemahieu als houthandelaar gevestigd
was. Deze was evenwel geboortig van Vlamertinge (1828) en was
daar reeds bekend geworden als « specialist in hoppepersen ».
Omstreeks 1888 werd door de gebroeders Lemahieu een houthandel en -zagerij te Beernem gevestigd, nl. op de wijk Kijkuit aan
een thans uitgewerkte bocht van het kanaal Gent-Brugge. Deze
plaats is dus de bakermat geweest van het eertijds zo bloeiend en
thans vrijwel verdwenen en zeer verspreid geworden lattenklieversbedrijf. Na hun huwelijk, elk met een dochter van Franciscus Van
Zeveren uit Sint-Joris ten Distel die aldaar tot 1912 de reizen op
Brugge en Gent met de bargen Charles en Clara uitbaatte, richtte
ieder van de gebroeders een eigen bedrijf op : Henri te Beernem,
Isidoor te Sint-Joris-ten-Distel.
Behalve het hout dat zij uit de omringende bossen van het Bulskampveld betrokken, voerden zij ook noords hout in, vooral uit
Rusland, vanaf Riga, hoofdstad van het latere Letland, tot het
Oeralgebergte. De familie Lemahieu bewaart nog « gecombineerde
reisboekjes » met paspoort, die het doorreizen van oosteuropese
landen mogelijk maakte. Zij dateren vanaf 1889 tot het begin
van deze eeuw. Het hout werd ongezaagd in vlotten via de zee en
het kanaal Terneuzen-Gent tot de plaats van bestemming gesleept.
Daar werd het voor allerlei doeleinden gezaagd en in de handel
gebracht, o.m. ook tot :
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Het lattenklieven
De zuivere rode Russische sparren, alsook het beste inlands mijnhout, leenden zich daartoe uitstekend en weldra zag men tientallen
lattenklievers in rij opgesteld in « lattekoten » langsheen het kanaal.
Vele lattenklievers uit de omgeving en verder gelegen dorpen vanaf
Doomkerke tot Kleit-Maldegem oefenden ook het beroep uit, thuis
of in de bossen. Het was immers een stiel die weinig inrichting
en alleen wat vaardigheid vergde. Lattenklievers waren alle « kortwoonders » die hoogstens een koe of een koppel geiten hielden, bij
de boeren of « in de Walen » werkten en 's zomers in Frankrijk
« 't Seizoen gingen doen ».
Henri Lemahieu uit Beernem, later de Kinders Lemahieu, hadden
eens 300 lattenklievers uit de streek onder hun gebied. Isidoor te
Sint-Joris stelde 70-80 man in lattekoten op, doch stelde tot 500
man te werk, mede in zijn houtzagerij thuis en overal in de bossen.
In gans het land, doch vooral in « de Walen », vonden latten
afzet. Ook in Frankrijk verrezen weldra lattekoten, namelijk daar
waar onze Vlaamse lattenklievers-seizoenarbeiders ook 's winters
verder hun beroep gingen uitoefenen. De zuivere Franse eik leverde
daartoe uitmuntende grondstof. Het kwam zover dat houthandelaars
uit Frans-Noorden, als een Albert Destoop uit Roncq, EmilieJoseph Cloet uit Neuville en anderen, persoonlijk naar Sint-Joris
kwamen om lattenklievers aan te werven om ter plaats in Frankrijk
voor hen te werken.
Het bloeitijdperk van het lattenklieversbedrijf ligt tussen 19251935. Met het verval kwam in de streek Beernem-Sint-Joris ook
de concurrentie van een Waregemse houthandelsfirma met meer
moderne uitrusting en werkmetodes, alsook van plaatselijke lattenklievers die zich zelfstandig vestigden. Sedert de oorlog '40-'45
wordt latwerk met plaaster veelal door vezelplaten en ander kunstmatig bereid houtwerk vervangen. Alleen in sommige streken van
het land — Kortrijk en het Walenland — is nog veel vraag naar
latten, doch het bedrijf zelf houdt nog alleen st an d in streken
met lage lonen.
Te Sint-Joris treft men heden nog slechts een zestal lattenklievers
aan tegenover 150 eertijds, te Beernem nog slechts twee tegenover
tientallen eertijds. Te St.-Maria-Aalter werkt nog één lattenkliever.
Hun aantal bedroeg er eertijds 50, doch velen onder hen werkten
te Sint-Joris. Alleen reeds de meest bekende — Felix Depré —
werkte thuis met vijf zonen en een elftal werklieden. De onlangs
overleden Karel Lambert (1879-1962), die boomopmeter was bij
Baaske alias Isidoor Lemahieu, bewaarde een paspoort waarmede
hij als afgevaardigde in 1906 naar Wilna (Litouwen) reisde voor
opmeting en aankoop van dennenbomen.
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Ook Doomkerke telde eertijds een zestal klievers waarvan een
viertal vrij spoedig naar Amerika uitweken. Alleen Miel Mortier
en Miel 'bussche oefenden er hun bedrijf uit tot de dertiger jaren.
Ambacht en nering

Op lengte gezaagde boomstammen, een bok of stelling van twee
dwarsliggers, een krulmes in sikkelvorm met de snede naar onder,
een latmes in zweevorm en een houten hamer volstaan voor dat
beroep.
Eerst worden de stammen in hun lengte gevierendeeld in vier
of meer fasselen, die in spievorm van het hart naar de schors
uitgaan. Met het krulmes wordt ieder fasseel nogmaals gekleind,
tussen de stelling gelegd en met het latmes tot latten gekloven en
gezuiverd. In vakterm heet dit « pellen met de malie » of « spletten
met draad ».

In het eerste geval volgt men de jaarringen, wat gemakkelijker
gaat, doch dan bekomt men ook buigzame, dus minderwaardige
latten. Splijt men dwars overheen de jaarringen, dan vertonen de
latten een soort draden • deze zijn
zijn ook steviger
g en meerggezocht.
Vervolgens worden de latten in pakken verbonden en zo in de
handel gebracht. Eertijds bevatte ieder pak 100 lopende meter ;
het aantal latten schommelde naargelang hun lengte. De concurrentie vond er iets op : zij verkocht pakken van 90 meter aan de
prijs van 100 en zo komen thans alleen nog pakken van 90 m voor.
Ook werd de maximumlengte van 135 tot 125 cm teruggebracht. De
pakken waren eertijds vierkant, th an s omzeggens ovaal.
Men heeft gepoogd het lattenklieven te mekanizeren en te vervangen door zaagwerk, doch het beoogde rezultaat werd niet bereikt.
Zodat lattenklieven hoofdzakelijk handwerk blijft. Het verdwijnt
echter meer en meer en blijft niet langer in een enkel gewest
geconcentreerd.
De bijnaam « lattenkliever », die eertijds de bewoners van SintJoris toebedeeld was, verliest aldus zijn betekenis en gaat nu zijn
plaats innemen in het rijk van de folklore.
ADH. DAUW

Waarom en daarom drinken
Waarom drinken de kleermakers bier ?
Ze naaien met garen, zijde is te dier :
daarom drinken de kleermakers bier.
Waarom drinken de boeren wijn ?
Ze verkopen een osse en slachten een zwijn
daarom drinken de boeren wijn.
St.-Kruis

M. C.
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INVENTARIS VAN EEN KLEINSMID
Brugge 1480
Thuriaen van Rebeke en zijn vrouw Beenaerdyne bewoonden een
eigen huis in de Nieuwe Gentweg « upt zuudproossche ten canonicschen ». Ten voordele van Adaem van Rebeke, broeder van
Thuriaen, lieten zij op 9 november 1480 een akte van borgstelling
opstellen waarbij hun « catheyleke goedingen ende huusrade » geheel
of ten dele betrokken werden. Vandaar de volgende inventaris, die
in de wettelijke passeringen (Rijksarchief Brugge, Proostdij nr. 1294,
f. 3") werd opgenomen.
Het beroep van Thuriaen wordt niet vermeld. Uit de kateilen in
zijn « vloer » blijkt dat hij een ambachtsman was die ook v6ór zijn
deur werkte. Het aldaar aanwezige gereedschap (hamers, haken,
priem) alsook de afgewerkte voorwerpen (vogelkooien, herdersschopje) wijzen op een kleinsmid, bepaaldelijk een van de « swartsmeden » die allerlei huis- en schipwerk vervaardigden.
A. V.

Tekst van de inventaris
Eerst inden vloer

Eene lys, een banc, tien stoelen onder cleen ende groot goed
ende quaet, een herdscroone, twee haecysers omme hamers in te
legghene, een loothamere, twee yserin hamers, een cleen handhavenkin, een scaepslepele, een daert, een bescreven cleet, een plancke
daer men buten up werct, drie vueghelhuusen.
Inde spinde theninwerc
12 platteelen onder cleen ende groot, een dozine diepe scuetels,
een dozine tailiooren, een dozine saussieren, twee gardnapen, twee
winstoopen, 1 bierstoop, 1 winvierendeel, 1 biervierendeel, een winpinte, een bierpinte, een winhaelfpinte, een mostaerdpoot, een
tuterkin, 5 thenin lepels.

Inde kuekene

Een scaprade met drie loken, een kavye, 2 cleen bancken, een
coelvaet, d ri e wascupkins, een lavoor.
13 of 14 sticks moetaelwercx onder kethels potten pannen cleen
ende groot goed ende quaet, 7 motalen kandelaers onder cleen ende
groot.
Twee middelbaer branders, een cleen branderkin, 2 eieen tanghen,
2 braetpannen, een p an ne met eenen stale, een yseren vispaen, 2
roosters onder cleen ende groot, een eieen spit, 2 droopelepels,
2 crauwels, een hanghele, een wendestaexkin, een gratoer, een cleen
lanternekin.
Ande steeghere twee leeren.
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Inde eedcamere
Een tresoor met 2 loken, een cleen lyzekin met een loke, een
rondeel met een loken, een dwalier, een siegekin met een loken,
een bant.
Een beilde vander triniteit up een raem, een beilde van marie
up een raem daervooren, een cleen motalen kandelareken.
Up tresoor, een coperen kandelaere met een pijpe. Boven der
duere, 2 beilde deen van marie ende tander cruceficx.
Een motale croone met zesse tacken, een glasebaerd, een vueghelhuus hanghende an een catrol. Een taffel met vier stijlen.
Inde voorcamere
Twee coedsen, een platte ende een wentel, behanghen met onbancken ; twee bedden, deen cleen ende dander groot.
Een dritsoor met 2 loken, een lys met 2 loken, een groote lade,
een kupzitel, 3 zittecussens, 2 oorcussen.
Inde achtercamere
Een wentelcoetse behanghen met blauwen onbanke ende een
voetbanc dertoe, een bedde ghedeckt met een blauwe tsarge.
Een langhe lijs met 2 loken, een siegekin met een loken, een
contoorkin met 2 loken, een dritsoor met 2 loken.
Twee middelbaer branders, 1 tanghe, een cupzittel, 1 stoel met
drie peckelen.
Inde voorsolder, een coetskin van barden ghemaect, een cleen
quaet beddekin.
Inde achtersolder, een cleen coetskin met een cleen beddekin,
een rollecoetsen van coorden.
WOORDENLIJST
Bescreven cleet. — Beschilderd doek.
Daert. — Keukenspies.
Droopelepele. — IJzeren lepel om spijs
te bedruipen.
Dwalier. — Stel waaraan de handdwaal
is opgehangen ; handdoekrek ; ook
mnl. handwalier.
Gardnape. — Onderlegger ; fr. gardenappe.
Glasebaerd. — Glazenrekje.
Gratoer. — Schraapijzer ; ook mnl.
grateerdere.
Kavye. — Kast met traliedeur.
Contoorkin. -- Koffertje.
Croone. — Lichtkroon.

Loke. — Afgesloten ruimte in kasmeubel, loket ; fr. case, compartiment.
Onbanck. — Ommebehanc : paviljoen
over een bed.
Rondeel. — Rond tafeltje.
Scaepslepele. — Schopje voor een herdersstok (makke).
Siegekin. — Dim. van siege (zetel).
Tuterkin. — (Tinnen) kannetje (dim.
van tute).
Vloer. — Voorhuis.
Vueghelhuus. — Vogelkooi.
Wendestaexkin. — Klein draaispit.
Wentel. -- Wentelcoetse : diepe beddekoets (met opgaande beddekanten).
Staat tegenover de « platte coetse ».
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OUDE KLEURNAMEN VAN PAARDEN

Naar aanleiding van de inventaris uit 1503 van Bernaert Colins
van Zuienkerke (Biekorf hiervoor blz. 87) vraagt een lezer-paardenliefhebber of er een lijst bestaat van de oude kleurnamen van het
paard in onze gewesten. Zo'n ljist ken ik niet, maar verspreide
gegevens inzonder uit het Brugse Vrije zijn er wel voorhanden.
In 1411 kocht de stad Brugge een twaalftal trekpaarden voor
het vervoer van geschut. Jabbeke was alsdan een belangrijke paardenmarkt (met jaarmarkt in augustus en september) . De Brugse officier
ging de aankoop doen te Jabbeke waar een makelaar hem verkopers
aanbracht uit Lissewege, Westkerke, Zandvoorde, Oostende en
elders uit het Vrije. De aangekochte paarden werden in de stadsrekening ingeschreven als : « een root paert, een licht rood, een
liegaerde, een zwart, een bay, een graeu, een valu, een bruun ghe
lufert (ruin), een bruun bay » en nog een paar « valu paerden ».
Van verscheidene eigenaars werden ook rijpaarden gekocht, grauwe
en vale ; voor het voeren van het paviljoen van de burgemeester
kocht men een hongaars paard : « eenen grawen hongerschen perde ».
Dit alles in 1411. (Stadsrekening 1411-12, f. 109-110. Gilliodts,
Inv. de Bruges IV 99-101) .
De pachter Antheunis Woellaerts te St.-Pieters-op-de-Dijk bezat
in 1472 drie paarden : « een rood bontte, tander rood bliste...,
tdarde rood voste ». (Biekorf 1961, 434) .
De paarden van Bernaert Colins te Zuienkerke in 1503 waren :
« een hijsgraeu, een bayde ende een wit », alsook « een root lyaert ».
Twee jaar later had Colins : « een baeyde paert met eender blisse ;
een lyaerde met zwaerte stert, mane ende beenen ende met een
sterre ; ende een zwarte moor ».
Tot toelichting van deze gegevens moge hier een uittreksel volgen
uit de Meesterye voor de Paerden. Dit boekje werd geschreven in
1547 door de maarschalk van Keizer Karel. De oorspronkelijke
uitgave (van 1547 ? en waar gedrukt ?} blijkt heden onvindbaar
te zijn. Ir. P. Lindemans noch de redacteuren van het Woordenboek
der Ned. Taal hebben er de hand kunnen op leggen. Het boekje
« eerstmael geschreven tot Brussel in den Hove van Brabandt...
in 't Jaer 1547 » werd herdrukt, o.m. te Brugge bij Andreas en
Johannes Wydts op het einde van de 17e eeuw en te Amsterdam
(samen met Van de Byen van Theodorus Clutius) in 1705 « na de
oude Copye gecopieert, en eenige Hoogduitsche woorden die daer
in begrepen zyn, na den rechten zin overgeset door D.W.C. ».
Latere herdrukken te Amsterdam 1740 en te Gent 1783. (Lindemans
Gesch. Landbouw II 481). Op f. R 6 van de Amsterdamse druk
van 1705 krijgen we het volgende leerrijke kapittel.
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Hier meught ghy leeren kennen welck hayr van de Paerden het
alderbeste is.

Ten eersten so moet ghy aenmercken het wesen en gestalte des
Paerts : Want een Paert van eenderley gedaente van hayr, soude
den dertighsten penning meer gelden dan een ander, gelijck hier
volgkt.
Een Paert dat wit is, dat is een weeck hayr, en seer dunne van
huyt, ende seer vleysachtig, maer men seyt dat de witte Paerden
langher plegen te leven als ander Paerden, ende dat sulcx uyt de
natuere komt.
Item, doncker graeuw hair is seer geblameert, want men seyt
dat sy geerne blinde worden, meer dan eenighe ander Paerden die
ander hayr hebben.
Wit-graeu hair is seer goet, ende Appel-graeu hair is oock goet.
Gespickelt-graeu hair is goet, maer Lijaert-graeu hair is tusschen
beyde, goede ende quade, ende het mach passeren.
Item, 't hair dat Ys-graeu is, dat mag ook passeren.
Item, Ysermael-graeu hair dat is quaet hair, ende wert mispresen.
Item, Paerden die doncker-graeu hair hebben soo voorseydt is, die
zijn seer te misprijsen, ten zy dat sy verlicht zijn met wit in 't aengesichte, soo is te beter.
Item, vaelachtig hair en is niet goet gheacht, maer bruyn-root
hair dat is goedt, ende root hair gloeyende dat is oock goet hair.
Item, bruin-blaeuw hair dat is goet gelijk root hair.
Item, Lijaert-root hair dat is goedt met swarte Manen, en swarte
Steerten, en met swarte beenen.
Item, koe-root hair dat is seer gelastert ende geblameert, ende
oock zijn sy selden goet.
Item, kael swart hair is zeer goet, en oock te beter als sy hebben
eenige witte vlecken, want sy hebben wel somtijds eenige quade
manieren, als sy in dat gebreck zijn sonder witte plecken.
Item, bruyn-swart op bay is goet, maer swart op valuwe en is
niet goet.
Item, muys-vael hair en is niet goet : ende swart graeu hair en
is oock niet goet.
Item, asch-achtigh hair dat mach passeren, en het is tusschen
goet en quaet.
Wit en grauw waren alleszins zeer hoog aangeschreven. Aartshertog Maximiliaan bereed in 1488 zijn grauw lievelingspaard. De
wagen van zijn vader, keizer Frederik, werd in 1486 te Brugge
getrokken door twaalf witte paarden. Maria van Bourgondië had
een gespan van twaalf witte hakkeneien waarin ze in 1479-81 Brugge
uit en in reed. Haar eredames volgden eveneens op witte hakkeneien. (Boeck van Brugghe 2-10, 117, 133, 171). Die paarden van
onze prinsen kwamen echter uit Hongarije en Bohemen.
A. V.
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MENGELMAREN
TRANSVAAL - RAVERSIJDE

In 1901, ten tijde van de oorlog in Transvaal — en men weet
hoe al de mensen hier met hart en ziel de heldenstrijd van de
Boers meeleefden — werd te Raversijde een gaaiboldersvereniging
gesticht genaamd De Transvaalse Boeren ; het lokaal was de herberg
De Transvaal. Bij ieder uitstap droegen de leden een hoge strooien
hoed met brede rand en een blauwe kazuifel, hangend tot aan
de knieën.
Zo fel was de Transvaalse gezindheid te Raversijde, dat men
« Raversijde » omdoopte in « Transvaal » : een naamwisseling die
echter nooit officieel erkend werd. Nu nog zeggen de oudere bewoners van Raversijde « Transvaal-Kermis » waar zij Raversijde-Kermis
bedoelen.
De boldersgilde, gesticht in 1901 onder voorzitterschap van
Hendrik Coopman, hield op te bestaan omstreeks 1935. Enige tijd
geleden ontdekte men bij de 93-jarige Alois Vanhaverbeke het
standaardvaandel van De Transvaalse Boeren met acht herinneringsmedailles, alsook een trommel van de oude maatschappij.
Spontaan werd nu de vereniging De Transvaalse Boeren heropgericht door de heren Lynneel Marcel en Vandepitte Henri. Een
herberg in Raversijde werd omgedoopt in « De Transvaal » en dient
natuurlijk als lokaal. De Ambassade van Zuid-Afrika verleende
zelfs haar medewerking bij de opening van dit nieuw lokaal en
de Ambassadeur heeft het erelidmaatschap van de Kring aanvaard.
Hoeveel Transvaals en Pretoria's en President Krugers zijn er
nog overgebleven op de uithangborden van de herbergen hier in
West-Vlaanderen ? Dat er een « Transvaal » — herberg en gilde —
zestig jaar na de stichting hersteld en heringericht wordt is wel een
unicum in de geschiedenis van de populariteit van de Transvaalse
Boeren en hun vrijheidsoorlog in het begin van deze eeuw.
J. B. NIEUWPOORT

GEZELLE EN VONDEL

In een merkwaardige vergelijkende studie (verschenen in Verslagen en Med. Kon. Vlaamse Academie 1961, blz. 359-421) onderzoekt E. P. Maximilianus Van Dun in welke mate Vondel een
inspiratiebron voor Gezelle geweest is. Inspiratie naar inhoud en
vorm. Er is immers zelden iets Vondeliaans in Gezelle. En toch
kan de auteur wijzen op een reële en weldadige invloed van Vondel
op Gezelle, niet enkel voor de gedachten, maar ook en meer nog
voor de poëtische terminologie en dichterlijke formuleringen. Van
af het priestergedicht voor Victor Carlier (1850) tot de Goddelijke
Beschouwingen (1897) zijn Vondels Altaergeheimenissen een levend
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bezit van Gezelle geweest. Ook de lezing van Lucifer (hier vooral
de reizangen) en van Bespiegelingen, alsook van enkele klassieke
gelegenheidsgedichten van Vondel heeft bij Gezelle sporen nagelaten.
Alleen maar sporen, vooral ontleningen van woorden, wendingen
en rijmen soms ; ook wel een overname van gedachte en beeld,
hoewel men bij sommige gevallen de vraag mag stellen of de overeenkomst niet eerder toevallig moet heten. Zijn « Sint Job op zijn
meschhoop » in Bonte kraaie (1891) is Gezelle zeker niet verschuldigd aan een vers van Vondel. Literair comparatisme heeft
nu ook eenmaal zijn eigen beroepsziekte. De auteur legt overigens
de nadruk op het oorspronkelijk assimilatievermogen van Gezelle :
Vondel, voor zover hij in beeld of in woord bij Gezelle toegang
krijgt, schiet er telkens heel zijn barok bij in.
A. V.

BURGERS VAN BRUGGE, LET OP UW ZAAK

Een episode van politieke ontvoogding 1878-1889
Na eeuwen slave rn ij was, in 1830, de Belg uit het graf gestegen...
en nadat hij, bepaaldelijk in zijn Brugse variant, vijftig jaar verrezen
was, begon hij, treffelijke burger, te verlangen naar een emmertje
van die wateren der vrijheid die zo welig door de bladzijden van
zijn Conscience bruisten. Hij zag de lelijke feodale manieren van
zijn constitutionele vertegenwoordigers, en wenste eindelijk als volwaardig staatsburger en niet meer als horige aangesproken te worden.
In eigen taal. Toen kwam de schok van 1878. En het katholiek
gewetensonderzoek. En het besef dat de partij de derde stand niet
langer mocht onder voogdij houden nu een vierde stand met de
Internationale van de proletariërs begon op straat te komen. In deze
omstandigheden is te Brugge in 1878 de Katholieke Burgersgilde
tot stand g ekomen met kenspreuk « Voor Godsdienst, Land en
Taal ». De ziel van de nieuwe gilde was de dokter Eugeen van
Steenkiste (1824-1914), een dynamische figuur als redenaar en als
organisator. Men vergaderde om de veertien dagen, eerst in De
Olifant (Nieuwe Gentweg), weldra in de eigen zaal « Karel de
Goede » (Geldmuntstraat) . Een grote afwisseling van voordrachten
over actuele politieke en sociale vraagstukken zorgde voor de vorming
van de leden. Toneel en fanfare verzekerden de ontspanning. De
gilde bloeide jarenlang, zonder te veel in de rapen te zitten van
het Davidsfonds en de Vlaamsche Broederbond. Aan de hand van
de verslagen der gilde heeft Dr. J. DE SMET (De eerste jaren van
de Katholieke Burgersgilde te Brugge, in Handelingen der Mij
voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, N.R. XV, 1961) ,
een boeiende studie samengesteld, die een belangrijke episode uit
de politieke geschiedenis van Brugge met al haar grote en kleine
menselijke kanten doet herleven.
A. V.
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MEELKE DE TOVERESSE

In die tijd ging het schuw en wreed te Zwevezele. En de schuld
was Meelke de toveresse. In de huizen waar Meelke binnenging,
kregen de kinders weldra een ongekende ziekte, ze gingen dood
zonder dat de dokteur er iets kon aan doen. De boeren konden
geen beuter keernen, 't bleef al schuim op de melk. En in de stal
en met de vruchten ging het niet beter, tegenslag overal. De kinders
waren benauwd van op strate te lopen. Allemaal uit vrees voor
Meelke de toveresse.
Moeder heeft mij nog verteld van haar vader...: hij ging in
de busschen van 't Blauwhuis te Wingene fasseel klieven voor de
zagerij van Barbiers te Zwevezele, en eens op een avond vond hij
de weg naar huis niet meer. De hele nacht heeft hij gegaan en
als 't nuchtend wierd stond hij in 't busch op de plaats van den
avond voordien. Hij had zo gezweet en afgezien dat hij dagenlang
ervan ziek gelegen heeft. En de schuld was Meelke, hij had ze
's nuchtends vroeg tegengekomen als hij naar zijn werk ging.
De paster heeft het hem dan aangetrokken, de mensen lieten
hem niet meer gerust. Hij is met Meelke gaan klappen en hij is
er meer dan een keer moeten naartoe gaan eer dat hij, endelinge,
heur boeken in handen gekregen heeft. Die boeken heeft hij seffens
verbrand. En 't was gedaan met al die onruste op de prochie.
Meelke zelf is dan verhuisd naar de kanten van Torhout.
(Zo hoorde ik vertellen, 40 jaar geleden, van mijn ouders, die
in hun kinderjaren Meelke hebben weten wonen op Zwevezele)
G. ALTOOS

HET PANEEL VAN DE DUIVEL

Wat dat paneel mag betekenen in de « oud-Kortrijkse » uitdrukking : « opstaan eer dat de duivel zijn paneel schudt » ? Het moet,
zo meent L. B. (hiervoor blz. 128) een betekenis hebben die we
nu niet meer kennen.
Mij lijkt het niet zo duister. Er zijn nog meer spreekwoorden
die de deugden prijzen van het vroege opstaan, van de morgenstond,
en die de luiheid aan de kaak stellen als het oorkussen van de
duivel...
F. V. D.

Mag ik L. B. doen opmerken dat men de spreuk van de duivel
en zijn paneel ook hoort met het meervoud « panelen ». Zo o.m. in
het Land van Waas (Joos) en in Zuid-Oostvlaanderen (Teirlinck) .
De duivel is — in de spreuken en zegswijzen — listig en rap.
Men denke aan : « op de tijd dat den duvel z'n oren geschud
heeft » (in zeer korte tijd ; Corn. - Vervl. Bijvoegsel) ; « iets doen
dat den duvel te late komt » (perfekt, dat er niets op te zeggen
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valt ; Gents Wdb.) . En de duivel is ook een vroege opstaander,
zoals blijkt uit die paneelspreuk. De Engelsen zeggen dat men
zeer vroeg moet opstaan om de duivel beet te nemen (He must
rise betimes who would cozen the devil) .
Onze vlaamse spreuk moet zeker oud zijn ; een oud Gents boekje
Van den Zalighen Haenen Cray gewaagt reeds in 1683 van :
« smorgens beginnende eer den vroegduyvel syn paneel schudt ».
(Gents Wdb) . Doch paneel met bet. rugkleed, kussen kan heel
wat ouder zijn.
E. N.

SPRING-NAAR- ' T VET

Mijn nonkel van Zwevegem gebruikte dat woord — uitgesproken
Spring-na-'t vet — als schertsende en ook wel spottende benaming

voor een zeer mager en zenuwachtig manspersoon, een kleermaker
van stiel. Ik heb hem nog gevraagd wat dat betekende. (Dat was
in de jaren 1920) . « Een spring-na-'t vet, zei hij, dat is ja een posternel, een sprinkhane of een zandspringer, zo ge wilt ». En ik hoorde
van hem dat hij die benaming kende van in zijn jeugd (in de
jaren 1870) ; op de Paasfoor te Kortrijk was er in een van de
barakken (kermistenten) een soort gek of clown die Spring-na-'t vet
heette. Er kwamen ook Hollandse barakken en « kunstekoten » op
de Kortrijkse foor, en ik vermoed dat Spring-na-'t vet een Vlaamse
interpretatie geweest is van Spring-in-'t Veld, een hollandse benaming voor « hansworst, potsenmaker ». Het kluchtige in nonkels
zegswijze lag voor ons in dat springen naar 't vet toegepast op
een zo magere man uit zijn gebuurte.
C. B.

HET TEERLINGSLAAN OP DE KERMISSEN

Het teerlingspel of teerlingslaan noemde men « ankers en zunnen »
te Zwevezele, « bossen » of « bossen slaan » te Veldegem. Men
speelde het vroeger — 20 à 25 jaar geleden — nog algemeen op
de kermissen van Zwevezele, Lichtervelde, Koolskamp, Egem, Wingene, Waardamme, Ruddervoorde, Veldegem en Oostkamp. Een
spel van 't mannevolk. Een kansspel dat door de wet verboden was.
En men speelde het op straat zowel als in de herbergen.
De teerlingen droegen op hun zijden de vier figuren van het
kaartspel (koekens, hertens, klavers en piekens) en de twee eigen
figuren van het spel : anker en zon.
De teerlingslager — de man van het vak en de « kunst » — was
altijd vergezeld van een paar mannen, laaiers genoemd. Deze laaiers
waren, bij het begin van het spel, de eersten om geld te leggen op
ankers en zunnen. De teerlingslager liet zijn mannen natuurlijk
winnen om aldus andere spelers aan te lokken.
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De teerlingslager ging als volgt te werk. Hij had gewoonlijk een
gaanstok met aan de ene kant een lange scherpe ijzeren pin om de
stok in de grond vast te zetten ; aan de bovenkant van die stok
was er een klein pinneke en daarop werd het vierkante speelplankje
bevestigd dat in zijn vakjes de zes figuren van de teerlingen droeg.
Dit plankje kon op zijn scharniertjes in tweeën of drieën toegeplooid
worden : zo ging het gemakkelijk en snel in de binnenzak van de jas.
De teerlingslager had drie teerlingen die hij goed schudde in
een open doosje of bosje. De spelers legden hun geld op de vakjes
en de slager wierp de teerlingen op het plankje. Vertoonden de
teerlingen de figuren van de vakjes waarop de spelers hun inzet
hadden gelegd, dan waren deze de winnaars ; vielen de teerlingen
anders uit, dan ging heel de inzet naar de teerlingslager. Men
speelde soms voor grof geld en men stak een « groot briefje » in
een van 20 frank om aan de kijklustigen niet te laten zien dat men
voor veel geld speelde.
Als er gedurende het spel gevaar van politie opdaagde, dan
floten de laaiers die op de uitkijk stonden : twee tot driemaal
achtereen een kort gefluit, en de teerlingslager wist hoe laat het
was. In een sakker en een vloek verdwenen plankje, bosje en teerlingen in de zakken van de teerlingslager die met zijn gaanstok
rustig verder wandelde alsof er niets gebeurd was en... zijn ankers
en zunnen weer uithaalde zodra de vlage voorbij was.
GUIDO ALTOOS

ZANTEKOORN UIT HET BRUGSE

Wijde mond. Van iemand die met een wijde mond bedeeld is,
zegt men : « hij heeft pap met de spa g'had ». Anders ook : « hij
is dobbel gesplet ».
Beste bier. Oude brouwersknechten beweren : « 't bier was vroeger
drie keers zo kloek als nu ». En ze weten te zeggen waarom : heel
de brouwte was zuiver en natuurlijk, poldergerste, hoppe, ossepoten
en suiker, opgeklaard met geweekte roggevellen. Met « moere van
bier » -- van dat bier ! — kon men koper kuisen, doch men verkoos meestal « sturtebier ».
Zand. Klaag niet als het groensel tussen je tanden kraakt, want
« je moet twee maten zand binnenhebben eer dat je dood gaat ».
En als ge een tele vol « stampers » binnengespeeld hebt, zegt moeder : « als ge dat binnenhebt gaat ge geen zand meer spuwen ».
Bakten dragen. Kinderen onder elkaar vragen : « Kan je bakten
dragen ? » En ze kittelen u onder de knie, anderen hangen op uw rug.
Peuren. De nieuwmolken melk werd in melktelen uitgegoten en
's nuchtends « gepeurd » ; d.i. de roomschijf met de vinger losmaken
en afblazen.
M. C.

— 157 —
NOG STEDEN MET EEN « WINGEROEN »
De vorige mededelingen over de avondkloek wingeroen (Biekorf
1962, 66-68 en 109-111) kunnen we met de volgende gegevens
aanvullen.
BELLE (Bailleul) . — In het belfort hing voor de eerste wereldoorlog een klok uit 1717 waarover Ign. De Coussemaker schrijft
(in Annales Co rn . Flam. de France XV, 1883-86, p. 381) : « Cette
cloche (n° 7 van het Carillon) ou Thienclocke (cloche de dix heures) . Elle s'appelle aussi Vischclocke, parce que, tintée, elle annonce
le minck ».
DOWAAI. -- In het belfort hing, naast 4 klokken van 1471
(bancloque — timbre — cloque des ouvriers — cloque d'eschevins)
de wingeroenklok met volgend opschrift : « Je suis nommée le
Vigneron / Faite avec cinq du carillon / Blanpain fondoit cestuy /
en juin seize cent cinquante huit » (1658). (Asselin in Mém. Soc.
d'Agriculture, de Sciences et d'Arts Douai, VII-2, 249-288) .
SINT-WINOKSBERGEN. - Ook in deze stad kwam een wingeroenklok voor zoals blijkt uit volgend uittreksel uit de Stadsrek. 1559-60
(CC 164) . « Mr Symoen heudebert clockghieter de welcke, by voorwaerde met poortmeesters scepenen ende regierders ghemaect, ghenomen heeft te breecken de houde huerclocke vande halle ende
danof te verghieten eene nyeuwe huerclocke, een wingneron ende
elf appelen dienende totten voorslaghe vanden horologie deser stede,
van goeden accorde, daer vooren men hem betaelen moet vyf ponden
parissis van thondert, de welcke twee clocken metghaders de voorschreven elf appeelen bevonden zyn wegbende boven de laeckynghe
(vermindering) vande stoffie daertoe vanden stedeweghe ghelevert,
gheestimeert tselve laeckinghe ten advenante van zes ponden van
thondert... ». (Tekst welwillend medegedeeld door de heer M.
Vanden Bavière uit Roeselare) .
A. DESCHREVEL
Een voorlopige recapitulatie van de wingeroen-steden geeft nu
het volgende beeld.
1. Alfabetisch : Ariën, Belle, Bethune, Doornik, Dowaai, HéninLiétard, Ieper, La Bassée, Lo, Menen, Poperinge, Rijsel, Roeselare,
St.-Winoksbergen, Waasten.
2. Chronologisch (naar de oudste gedateerde vermelding van
een vigneron-wingeroen) :
Doornik
Rijsel
Ieper
Ariën

1241
1364
1382
1447

Bethune
Waasten
Roeselare
St.-Winoksb.

1475
1555
1558
1559

Lo
Poperinge
Menen
Dowaai
Belle

1598
1637
1644
1658
1717

Verdere gedateerde gegevens over wingeroen- en andere oude
benamingen van de avondklok worden gaarne ingewacht.
A. V.
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KEUKENREMEDIES EN KEUKENMATEN

Kerremelk en « scheewei » drinken tegen de geelzucht.
Rijstpap eten om te stoppen (afloop) .
Bij een kindje kan men een verstopping lossen met een « oortjeskeers » te strijken rond de aars ; ofwel men zet een « lavement met
een preistok ».
Wie in zijn neus kotert heeft worms en moet « karoten eten ».
Een verstopte neus moet men overstrijken met een « roetkeersje ».
Bij borstvalling : een verwarmd grauw papier met de « roetkeers »
bestrijken en op de borst leggen ; ge strooit op dat papier ook nog
geraspte « neutebeschade » (muskaatnoot) opdat het « piekt ».
Bij het bereiden van spijzen gebruikt men eigen maten ; de huisvrouw spreekt van : een graantje zout, een snuifje peper, een hazenotje beuter, een druupje azijn, een smaaksje kanele.
Grote hoeveelheden zijn : een ketel soepe, een komme pap, een
tele melk, een em(m)er kerremelk, een kuiptje beuter, een kuipe
vlees, een tunne bier, een vat azijn, een stik (stuk) wijn, een
mande eiers, een mandetje (of bennetje) haring, een paander vis,
een barretje vis, een mande vijgen.
Brugge
M. c.
POMPEN

Bij dat pompen van G.A. (in Biekorf 1961, 282) is daar nog
de betekenis van oververmoeidheid en afmatting na hardlopen en
hardrijden. « Hij heeft de pompe » is zoveel als : een totale inzinking.
Het is zeker in verband met de opkomst van de fiets en van
de velokoersen dat het woord pompen de betekenis kreeg van grote
inzinking en uitputting, toen n.l. Karel van Wynendaele in zijn
Sportvriend van Izegem, gedrukt bij de Gebroeders Strobbe (1908) ,
begon te spreken van pompen : dat was in de bloeitijd van Cyriel
Van Hauwaert en zijn volgelingen, de Flandriens, die in den Tour de
France zelden de pompe hadden, en daarom wonnen wat ze wilden.
G. P. B.

1558
In zijn Handboek van 1558 tekende de watergrave van Veurne,
Damps de Smet, de volgende uitgave aan (Archief Duinenabdij,
Seminarie Brugge) :
« Item betaelt Antheunis den Coussemakre, schildere binnen
Nieport voor tmaken ende schilderen van twee patronen vande
speyen [in Arensleet en in de Columpnegracht] bi laste van eerweerdighen heere myn heere van Dunen, metgaeders hy ghereyst
zyn in plaetsen daer (die) speyen staen omme daervan concepten
(te) nemen, 4 lb. par. van elcke speye ».
Is die Nieuwpoortse schilder ook van elders bekend ?
SCHILDER ANTHEUNIS DE COUSSEMAKRE.

A. V.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN

AMANDELBUETERE. --

Amandeldeeg ; een soort fijne confiserie.
De rekening over 1517-18 van de scholieren van de Wijngaard (begijnhof) te Brugge noteert een uitgave van 2 sc. 6 d. gr. voor « een pont
amandelbuetere ». (Annales Emulation 44, 504). Vgl. amandelboterken
in een rederijkerstekst van 1528 in WNT Suppl. 11011. Amandelboter
was blijkbaar (naar de prijs ! ) iets anders dan mnl. amandeleyt en
amandelpap ; zie Mak. Rhet. Gloss. 16-17.

DYAMANTSLIPERE. — In een akte van kwijtschelding van schuld
dd. 19 juli 1487 te Brugge verschijnt een zekere « Eewout Wittebroot
de dyamanslipere ». (Gilliodts, Mémoriaux I 36). Op St.-Elooisdag
1490 verdronk een man die poogde over de vesting te zwemmen op twee
tonnetjes ; dit gebeurde « bachten Sinte Clare, ende het was een
dvamandslyper ende woende binder stede van Brugghe byder Buerze
thenden de Graeuwerkerssirate ». (Boeck van Brugghe 406). Bij Verdam alleen in Handwdb. De oudste tekst in WNT s.v. diamantslijper
is uit 1682.
HANDCOLUEVERE. — Handroer ; alias mnl. hantbusse ; fr. couleuvrine á main. De schepenen van Oudenburg kopen in 1468 te
Brugge een partij handbogen en pijlen voor hun stedelijke militie,
alsook een vuurwapen dat de waarde had van ongeveer twee handbogen ; de rekening noteert de betalin g « van eender handcoluevere
te Brugghe, toste 32 sc. par. » (Hist. d'Oudenbourg II 446) . Vgl. Verdam s.v. colovere en Stallaert s.v. coleuver.
MEESTERIE. -- Geneeskundige behandeling ; ook geneesmiddelen,
medicijnen. Herhaaldelijk in de kloosterrekening van Sioen te Kortrijk :
« Item betaelt om meesterie (1529). — Item ghegheven meester Nycol
van diverschen visitacien ende meesterie bynnen den jare... (1531). —
Item betaelt van meesterie ende oryne te besiene, 17 sc. gr. (1536) ».
(Rekeningboek f. 157, 171 231). Vgl. Mn1W 4, 1323.
T AI LLIOERBRODEN. — Broden die tot « tailloren » (broodborden ;
brood-tailioore bij Kil.) versneden werden ; fr. pain de tranchoir
(Gay II 191). Bij het maal gebruikte men vierkante « teljoren » van
roggebrood om er de spijzen op te snijden. Voor het gildemaal van
de St. Joosbroeders te Brugge in 1450 werden « 36 taillioerbroden »
aangekocht samen met « 200 broods van 6 miten ». (Biekorf 1961, 311) .
Teljoorbrood liet men gewoonlijk 2 á 4 dagen oud w orden. De broodteljoor was nog in de volle 15e eeuw gebruikelijk, hoewel houten en
tinnen teljoren reeds zeer verspreid waren. De oorspronkelijke vorm
van de broodteljoor ging over op de vierkante houten en tinnen teljoren die nog op miniaturen (lichtblauwe bordjes) uit de 15e en
16e eeuw voorkomen.
WATERPAS. — De uitdrukking twaterpas nemen komt in 1396 voor
als term van de landmeters die het uit te voeren dijkwerk van de
Watering van Veurne-Ambacht afmeten. De rekening van 1396 noteert
daarvoor de volgende uitgaven : « Item de vorseide eerste daghen
datmen den dijt bestac ende twaterpas nam biden landmeiters... ; omme
den dike te besteikene ende twaterpas te nemene ». (Archief Duinenabdij, Seminarie Brugge).
WEECHLUUS. – Wandluis. De Kloosterkroniek van Sioen (Kortrijk
1500-1520) heeft de volgende tekst : « Men crielder [in liet oude
klooster] tallecante so zeere vanden weechlusen dat een wonder waere
om segghen ». (Biekorf 1958, 259). In Mn1W alleen een citaat uit
Receptenboek Antwerpen 1546. Kil. weeghluys, wandluys.
V;
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VRAAGWINKEL

llMiddelronge
Is dit woord in West-Vlaanderen nog bekend ? De Bo heeft het
opgetekend met varianten middelronge, middelromme. Het woord is
(was) een vakterm in de wagenmakerij en betekent : « De kloeke
ijzeren spil die door 't midden van het draaischamel en platschamel
langs de as zit om de langwagen aan de voortrein te verbinden. Ook
koepelbout geheten ».
C. B

Ongewaterd kamelot
Wat betekent «ongewaterd» als bepaling van kamelot (cameloot),
een zijden stof die van de 16e eeuw af veel in de handel voorkomt ?
A. M.

Naar den ouden snuif rieken
Is de spreuk « hij riekt (dat riekt) naar den ouden snuif » nog
ergens bekend of in gebruik ? Met betekenis « verouderd, niet meer
van zijn tijd ».
A. B.

Recht van de kok
Wie kookt mag.zijn vingers aflikken, zegt de volkswijsheid. Welke
varianten of equivalenten van deze zegswijze zijn er in de volkstaal
nog bekend ?
A. B.

In den blenden ezel
Als huisnaam schijnt de « blinde ezel » een ruime verspreiding te
hebben gekend. Te Brugge leeft de naam van de oude taveerne nog
voort in de Blinde Ezelstraat. Doch ook Gent, Kortrijk en Sint-Omaars
— en welke andere steden nog ? — hebben den blenden ezele als
huisnaam gekend. Welke betekenis heeft men oudtijds aan die voorkeurnaam van huis en herberg gehecht ?
E. N.

De Rattenoorlog
In de eetkamer van de Kortrijkse kanunnik Hanneron hing in 1556
o.m. « een tapytz van den ratte orlooghe ». Is er ergens een beschrijving of een voorstelling van die rattenoorlog bewaard ? Ik heb gezocht
in het werk van Bosch en Breugel, doch zonder resultaat.
J. V. S.

Den Duits en den Amerikaander
Gedurende de oorlogen 14 en 40 hoorde men de mensen meestal
spreken van « den Duits, den Ingelsman, den Amerikaander, de Rus »
als benaming van de oorlogvoerende landen. Een personificatie, of wat ?
Ook nu hoor ik dat nog in de volksmond als het gaat over de oorlog
of over wereldpolitiek. Maar « de Fransman » hoort men veel minder,
men noemt « Vrankrijk » meer bij zijn naam, ofwel men zegt « de
Franske » (meervoud). Hoe is dat uit te leggen ?
M. D.

Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 82, Brugge
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Postrekening : 2335.37
Drukkerij G. BARBIAUX, Minderbroedersstraat, 20, Brugge

BIEKORF
WESTVLAAMS ARCHIEF
VOOR GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE
DAT IS EEN LEER- EN
LEESBLAD VOOR ALLE
VERSTANDIGE VLAMINGEN
GESTICHT IN 1890
DOOR GUIDO GEZELLE

63e Jaar

6

EN FOLKLORE
VERSCHIJNT MAANDELIJKS TE BRUGGE

Zomermaand 1962

BESCHRIJVING VAN LEISELE
door Pauwel Heinderycx omstreeks 1680
De bladzijden die de bekende auteur van de Jaerboeken
van Veurne en Veurnambacht aan Leisele heeft gewijd, hebben voor die oude parochie dezelfde waarde als deze van
Oostduinkerke en Alveringem (waarover Biekorf 1959, 3453 51 en 1961, 417-421, hoewel ze uiteraard bondiger voorkomen. Ze zijn de eerste « historische schets » van Leisele,
en zijn dat gedurende twee eeuwen gebleven. Leisele heeft
moeten wachten op Frederik Loncke van Hoogstade om, in
De Ware Vlaming van 1882-1883, iets meer over zijn verleden en zijn « tegenwoordige staat » te vernemen.
De tekst van Heinderycx was tot nu toe in handschrift gebleven. Als document van 17e eeuwse geschiedschrijving verdiende hij bekend gemaakt te worden. En ook de inhoud
behoudt nog een onvervangbare lokale waarde : als ooggetuige gewaagt Heinderycx van de oude, in zijn tijd nog
zichtbare, fundamenten van het verdwenen kasteel ; over de
herbouwing van de kerk is hij goed ingelicht ; en hetgeen hij
schrijft over de tijd dat « Leisele groot was » en deelde in de
bloei van de saaiweverij van Hondschote, is een traditie van
zijn tijd die door het geschiedkundig onderzoek van onze
tijd bevestigd wordt.
Ditmaal deelt de auteur niets mede over schutters en rederijkers, hoewel Leisele in zijn glorietijd ook een actief gilde-
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leven heeft gekend. Blijkbaar was hiervan in de tijd van de
kroniekschrijver niets meer overgebleven.
Over de ridders van Leysel bestaat, voor zover we weten,
geen genealogische studie. Tot dit aloude geslacht behoorde
Everoldus de Lincele, die in 1120 in de stichtingsakte van
de St.-Niklaasabdij te Veurne genoemd wordt. En in de
13e eeuw verschijnen Iwein de Lensela (1233), Wilhelmus
de Lensele (1241) : ridders die wel eens in de lokale geschiedschrijving verkeerdelijk in Linselles (bij Wervik-Fr.) werden
ondergebracht. Was echter Dierick van Leysel in 1390 een
afstammeling van de ridders van Lensele, zoals Heinderycx
schijnt te aanvaarden ? Mogelijk geeft onze kroniekschrijver
hier nogmaals een traditie weer, die als « wegwijzer » een
A. V.
zekere waarde kan hebben ( 1 ) .
LEYSEL
Leysel is eene schoone ende groote houtlandtsche prochie, groot
in lande 3454 ghemeten en half, ende is van grooten transport ( 2) .
Sy betaelt in 100 pont parisis gestelt op de prochien van de ceure
6 pont 12 schellinghen 1 %2 penningh ende draegt meer als naer
advenante van haere grootte van lande 2 pont 3 sch. 3 %2 pen.
De oorsaecke van haeren grooten transport is dat ten jaere 1517,
alswanneer den lesten transport van Vlaenderen ghemaeckt wiert,
dat dese prochie seer bewoont was met saeywevers ende andere
persoonen die hun waeren beneyrende met saeyen ende wolle omdat
sy soo by gheleghen waeren van Hondtschoote, daer de saeywerckers
aldaer floreerden, daerom dat dese prochie boven alle andere meest
bewoont was (3) . Ende als de manufactuere van Hondtschoote in
voorleden eeuwen ende beroerten vande gheuserye gheheel vergaen
was ende te niet ghedaen, soo is oock vergaen het groot ghemeente
van dese prochie, ende den grooten transport is gebleven.

[De Parochiekerk]
Alhier is eene van de schoonste kercken van de casselrije,
dewelcke in voorleden eeuwen, ten tyde van de gheuseryen, soo(1) De tekst wordt medegedeeld naar ff. 40-43 van het handschrift dat beschreven werd in Biekorf 1959, 345-346.
(2) Transport van Vlaanderen = kadaster van Vlaanderen ;
« van grooten transport » zijn d.w.z. een groot aandeel in de
evenredige belastine. volgens dat kadaster moeten betalen. - Het
oorspronkelijke Transport (1312) werd vernieuwd onder Jan zonder
Vrees (1408) en Keizer Karel (1517).
(3) Leisele, Houtem en Killem waren in de 16e eeuw in een
« hanze » aangesloten bij Hondschote ; zie Henri-E. De Sagher,
Recueil de documents relatifs à l'histoire de l'industrie drapière
II 658, 663 (Brussel 1961 ; ed. CRH). - Een andere « hanze » van
saaiwevers was deze van de stad Lo waarin Alveringem en Pollinkhove waren opgenomen.
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danigh ghebroocken ende gheruyneert was, dat men den godsdienst
daer niet en tonde in doen ( 4). Ende naerdat de stadt ende casselrye van Veurne anno 1583 overghecomen was onder de ghehoorsaemheyt van den coninck van Spagnien, hebben die van Leysel
eenighen tydt daernaer ghesorgt om hunlieden kercke ten deele te
maecken om den goddelycken dienst daerin te doen. Ende anno
1602 versochten sy van haerer konincklycker hoogheyt een octrooy
om een accys te stellen op de wynen ende bieren die ghesleten
souden wesen in de herberghen van hunlieden prochie, om hunne
kercke ten vollen te ermaken. 't Weick hunne konincklycke hoogheyt
toestondt voor ses jaeren. Ende als den tyd van het voornoemt
octrooy verschenen was, hebben sy anno 1608 noch voorder cctrooy
becomen.
Gheduerende welcken tydt sy alle ghereetschap maeckten om hunlieden kercke op te bouwen, soo met de penninghen . commende
van het voorseyde octrooy, als met andere die sy daertoe trachtende
te vercryghen ; soo dat hunlieden kercke door de neerstigheyt ende
oock door de miltheyt van de prochiaenen anno 1616 gheheel opghemaeckt wiert. Ende het patronaetchap van dese prochie behoort toe
aen het clooster van Mont St. Eloy ( 5) .
Den Burgh van Leysel
Het is een leenhof genaemt den burgh van Leysel, behelsende
in het fonsier in 28 ghemeten, daervan ghehouden zyn 16 achterleenen, ghehouden van den burgh van Veurne, ghelegen zuyt van
de kercke nevens het kerckhof waer ieghenwoordigh staet een schoon
huys met groote grachten rontom, het welcke de inwoonders het
casteel naemen alwaer de propritaerissen van alle tyden gewoont
hebben (6).
Men -siet neffens het huys eene hooghe moote omringhelt met
eenen wyden gracht daer het casteel op gestaen heeft, soo men
bemerkt, omdat daer gevonden zyn geweest oude fondamenten van
gebouwen, ende bovendien wierden in voorleden tyden alle casteelen
ende leenhoven ghestelt op hooghe mooten ende verheven plaetsen
tot teeken van eenighte ghebiet die sy hadden op de ghemeente.
Dit leenhof heeft altydt toebehoort aan verscheide ridders die
de naeme Leysel aennaemen.
Men siet anno 1390 van Mr. Dieryck van Leysel die als principaelsten ceurbroeder en inwoonder van de casselrye heeft gheteekent
(4) De oorspronkelijk eenbeukige kerk (waartegen in 1449 een
« onderlat » was aangebracht) werd in 1530 op een driebeukig
grondplan vernieuwd. (De Ware Vlaming II 14 ; Fragmenta I 230).
(5) Niet aan de Augustijner mannenabdij Mont Saint-Eloy bij
Atrecht, doch aan het naburige vrouwenklooster van Etrun (Monasterium Strumense ; Benedictijner monialen). Cottineau, Répertoire I 1083.
(6) Heinderycx geeft nog de jongere naam « Blauwhuis » niet op,
die door Gilliodts (Coutumes Furnes IV 18) en De Flou werd
opgetekend.
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nevens het magistraet van de casselrye het accoort dat alsdan
ghemaeckt wiert tusschen de stadt en de casselrye van Veurne,
noopende de 2000 gouden franken die de casselrye gaf om de
stadt te bemeuren ende te verstercken. Den welcken daernaer oock
gheweest heeft van het voorseyde magistraet van de casselrye, ende
oock Pieter van Leysel, die schepen was van de casselrye anno 1403,
ende Christiaen van Leysel anno 1409, mitsgaeders Philippus van
Leysel anno 1413 ende andere.
Naer dat dit leenhof langen tydt gheweest hadde in het gheslachte
van Leysel, is het daernaer ghevallen in de ghonne van ende in het
gheslachte van den Burgh, die het oock langhen tydt beseten
hebben, ende anno 1562 heeft Simoen van den Burgh dit leen
vercocht aen ]an Peussin, lanthouder van Veurnambacht die het
anno 1577 achterliet aen Frans Peussin synen soone, ende den
selven Frans stervende, is dit leengoedt toeghecomen aen jonckvrouwe Margareta Peussin, dewelcke huysvrouwe was van Joncker
Bernaert De Brias, heere van Royon, die het ghesaementlyck 1594
ghegheven hebben in gifte van houwelycke aen joncker Jan De
Brias, heere van Villecours, henlieden soone, den welcken alsdan
was burghmeester ende landthouder van de commune der stede
ende casselrye van Veurne ende liet anno 1614 dit leengoet achter
aen joncker Frans Bernaert De Brias, heere van Villecourt, Royon
enz. synen soone (7) .

Het Hof van Haesebroucke
Daer is op dese prochie noch een leenhof ghehouden van den
burgh van Veurne, ghenaemt het Hof van Haesebroucke omdat
het voormaels toebehoort heeft aen het gheslachte van Haesebroucke,
synde het foncier groot 32 ghemeten, daervan ghehouden syn
4 achterleenen. Welcke hof verre gheleghen is zuyt oost van de
kercke, by de nieuwe meulen, daerop voordesen ghestaen heeft een
landthuys, 't ghonne verbrandt is. Maer men siet noch veele uyt
de groote plaetse ende de wyde grachten als dat daer ghestaen heeft
voormaels seer groote ghebouwen.
Ende naer dat dit leenhof seer langhen tydt gheweest hadde in
het gheslachte van Haesebroucke, is het vervallen in dat van Gistele
ende joncker Gillis van Ghistele vercocht dit goet anno 1576 aen
Theodoor de Ram, synen soone, den wekken afghevallen synde
van de heylige kercke ende van synen coninck, hielt hem by de
staeten van Hollandt, die iegens den coninck swaeren oorloghe
voerden ; daerom dat dit leen gheconfisquijert wiert ende aenghetrocken by den ontfangher van de confisquatien. Ende als den peys
tusschen den coninck van Spagnien ende de Staeten van Hollandt
anno 1648 ghesloten wiert, heeft joncker Jan de Ram ghecomen
(7) De genealogische gegevens van Heinderycx stemmen niet in
alles overeen met deze van Gilliodts in Coutumes IV 185-187.
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in het besit van dit leen, ende heeft het selve leen achterghelaeten
aen joncker Lowys de Ram, synen soone, den welcken stervende
sonder kinderen achter te laeten, ende anno 1668 heeft dit leengoet
gheerft jonckvrouwe Francisca syne suster ( 8) .

[Verpanding aan Hond schote ]
Ten jaer 1629, als den Coninck vercochte by verpandinge alle
de prochien vande Casselry, wiert dese prochie gecocht by het
magistraetvan Hontschote voor hemlieden gemeente, gelyck oock
de prochie van Houthem by hun gecoght wiert, alwaer sy op jder
prochie stelden een magistraet van seven schepenen met een ballieu
en gref f ier, die recht en justitie bediende, en alle vermogen over
hemlieden gemeente gelyck het magistraet vande casselry heeft in
hemlieden jurisdictie ( 9) .
Dese verpandinge heeft gedeurt tot den jaere 1669, als wanneer
het magistraet van Veurne overeengecommen heeft met die van
Hontschote nopende den aflos vande voorseyde verpandynge, ende
alsdan syn de selve prochien wedergecomen onder de jurisdictie
vande stadt en casselrie.
Bijlage
De zwaarddansers van Leisele
Aan eigenlijk « spel van retorike » schijnen de inwoners van Leisele in de 16e eeuw niet te hebben meegedaan. Over een plaatselijke
schuttersgilde zijn evenmin berichten voorhanden. De Leiselenaars
hebben echter, ten tijde van Keizer Karel, in hun gewest naam
gemaakt als zwaertreyers, d.i. zwaarddansers. (E. Vander Straeten,
Théátre villageois II 133 141) .
De gemeenterekening van Lo, anno 1539, noteert een toelage van
24 stuivers voor « de zwaertreyers van Leysele, commende binnen
deler stede [van Loo] ende gaende inde processie, Sacraments daghe
laetsleden, ter verchieringhe van de zelver processie, naer costumen... ».
Uit deze laatste woorden blijkt dat de zwaarddansers van Leisele
reeds voor 1539 te Lo opgetreden waren. En nog in 1564 verschijnen
de spelers in de processie van Lo ; de rekening van 1564 behelst de
volgende post : « De zweertryers van de prochie van Leyseele gaende
in de processie van 't helich Sacrement, ende t'sachternoens speelende... 5 lb. ».
De wapendans werd vanaf de 15e eeuw op veel plaatsen beoefend.
Gezellen van Brugge speelden in 1418 « met zwerden achter de stede »
te Damme. Gezellen uit Damme zelf speelden in 1451 eveneens « metten
zweerden ». Ook de Vier Ambachten o.m. Axel en Hulst, hadden groepen wapenreyers en wapenrespelers. De term zwaertreyers schijnt
eigen te zijn aan Veurne-Ambacht.

(8) Uit deze gegevens blijkt dat Heinderycx over een goede
genealogische documentatie beschikte. Vgl. Gilliodts IV 188.
(9) Over deze verpanding handelt Heinderycx uitvoerig in zijn
Jaerboeken IV 101-103, 258 (ed. E. Ronse, 1861). - Houtem en
Leisele werden aan Hontschote verpand voor een som van ca.
51.000 gulden.
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GULDEN VLIES EN GULDEN SPOREN
Vlies en Sporen zijn gulden op een verschillende wijze.
Het Vlies uit de Jasonlegende, dat in 1430 het symbool en
juweel van de beroemde Bourgondische ridderorde werd, was
een ramsvacht uit goud. De metalen (ijzeren of bronzen)
sporen van de Franse ridders te Kortrijk waren verguld. Een
kenteken van ridderboortigheid was in die tijd het dragen
van vergulde sporen (ofr. esperons dorez ; eng. gilt, gilded
spurs) . Zo kenmerkend was dit gebruik dat mnl. vergulden
sporen, vergouden sporen (ook soms gouldin, guldene sporen 1
een synoniem van « ridders » werd e).
De Bourgondische Orde is van de eerste tijden af la
Toison d'Or geweest, in de 15e eeuw verdietst als Gulden
Vlies en Gouden Toysoen.
Met de Sporen ligt het anders. De historie speelt gaarne
verkeerde wereld. En onze « gulden sporen » van Kortrijk
zijn dan ook ter wereld gekomen in het Frans. Tachtig jaar
na de roemrijke overwinning, omstreeks 1390, schreef Froissart in zijn bekende Chroniques dat er te Kortrijk in 1382
vijfhonderd paar « esperons dorés » bewaard werden in een
kapel van de 0. L.-Vrouwekerk ( 2 ) . De tekst van deze historische geboorteakte van de Gulden Sporen moge eensdaags,
in steen of brons, een plaats krijgen in de bloeiende Guldensporenstad. En er de apocriefe « grafsteen van koning Sigis »
vervangen. Onze Vlaamse Kroniek, die onafhankelijk is van
Froissart, kent geen archeologische gulden sporen. Wel spreken de verschillende Vlaamse versies van een aantal gevallen
« vergulden sporen », zijnde een aantal Franse ridders. Zonder
Froissart en zijn verhaal van de verwoesting van de stad in
1382 zou de veldslag van 1302 — in de oude bronnen steeds
« slag bij Kortrijk » (la j ournée de Courtrai) of « slag van
Groeninge » genoemd — nooit de moderne naam « Guldensporenslag » veroverd hebben.
In de plaatsbeschrijvingen van de 18e eeuw verschijnt
voor het eerst de historienaam « bataille des Eperons dorez »,
in 1785 vertaald als de « Slag der vergulde Sporen » (Schouwburg der Nederlanden II 427 ; Antwerpen 1785) . Raepsaet
is, voor zover we weten, de eerste die spreekt van de overwinning « appelée des éperons d'or » : dit op blz. 66 van
zijn Mémoire sur l'origine des Belges, uitgegeven te Gent
in 1811. Deze formule vond navolging, o.m. in Messager des
Sciences et des Arts I (1823) blz. 327 : « la célèbre victoire
elite des éperons d'or ». De franstalige geschiedschrijving in
(1) Uitvoerig daarover in Biekorf 1952, 144-147.
(2) Teksten in Biekorf 1952, 169.
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Vlaanderen laat in die jaren 1810-1830 de oude éperons dorés
varen voor de klankvoller éperons d'or. De Vlaamse auteurs
en dichters laten in diezelfde periode vergulde(n) sporen vallen voor de edeler zegging gulden sporen. Aldus Pieter-Jan
Renier en M. D'Hulster te Gent in 1823 : « ...de beroemde
overwinning, gezegd : van de gulden sporen ». (Biekorf 1954,
173), en in hetzelfde jaar een aantekening van Prudens van
Duyse over « de slag der gulde-sporen ». (Bundel van de
Kon. Mij Vaderlandsche Taal en Letterkunde te Brugge,
1823-24, blz. 149) .
Men was op weg naar gouden sporen. En het ongeluk gebeurt. In het eerste vlaamse schoolboekje voor vaderlandse
geschiedenis luidt de vraag : « Hoe was den uytslag van den
veldslag, bygenoemd den Slag der goude spooren... » (J. Delen, Geschiedenis van Belgenland, Antwerpen 1831 ; 2e uitg.
1834, blz. 67). Hoe kon het anders, met gezaghebbende voorbeelden als dat van Voisin, die in 1834 de titel La Bataille
de Courtrai ou des Eperons d'or boven zijn belangrijke studie
plaatste, hoewel hij in zijn verhaal van « éperons dorés »
blijft spreken. Na Voisin wordt de Bataille des Eperons d'Or,
via Moke en Juste, de officiële versie in de franstalige geschiedschrijving. Aarzelingen met éperons dorés vindt men
nog wel bij Vander Maelen (1836) en in de Guide du Voyageur (1845) . Doch na 1850 is het pleit definitief beslecht en
de archeologische éperons dorés ruimen de plaats voor de
romantische éperons d'or.
Zo de Sporen in de Vlaamse geschiedschrijving gulden
bleven en niet gouden werden, dan is dit te danken aan
Conscience die in 1838 « de Slag der Gulden Sporen » als
ondertitel van zijn Leeuw van Vlaenderen koos. Vijftien jaar
later doceerde professor David die naam te Leuven.
Doch de gouden sporen van schoolman Delin, gesteund
door het Franse model, hielden nog kop boven water en
vonden genade in de ogen o.m. van de Koekelaarse schoolman
P. Lansens, die de Slag der gouden Spooren van 1837 tot
1862 in zijn historische werken handhaafde. En Snoeck's
Almanak, die in de jaren 1880 « de slag der Gulden Sporen »
in zijn kalender had opgenomen, ging in 1896 — toen gouden
sporen reeds als een gallicisme gingen klinken — over naar
« de slag der Gouden Sporen » en bleef aan deze hervorming
trouw tot in 1914 (en later ?) .
En waar kregen die ten dode opgeschreven gouden sporen
ten slotte taalkundig asyl ? Ze vonden ca. 1900 open deur
in ons aller Woordenboek der Nederl. Taal dat s.v. gulden
(V 1246) ons leert dat « de slag der gulden sporen aldus
genoemd [werd] naar de vele gouden sporen van Franse
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ridders enz. ». In gulden sporen ziet WNT gouden sporen,
daar gulden een afleiding is (met -ij n, -en) van de grondvorm van ons woord goud. Het oude bnw. gulden werd verdrongen door gouden en heeft alleen standgehouden in verheven stijl, voornamelijk in overdrachtelijk gebruik, en in
sommige staande uitdrukkingen. Zo'n staande uitdrukking is
Slag der gulden sporen.
Deze verwarrende voorstelling van WNT heeft school
gemaakt. En zo vinden we gulden uit Guldensporenslag en
Slag der Gulden Sporen verklaard als gouden en « genoemd
naar de vele gouden sporen enz. » in de beste der beste van
onze woordenboeken : in Winkler Prins Encyclopedie (1951 ;
X 149) en in WP Woordenboek (1958) s.v. Guldensporenslag,
en eveneens in de 8e druk (1961) van onze onschatbare
Nieuwe Grote Vandale, s.v. gulden. De historische ontwikkeling van gulden uit (ver) gulden sporen schijnt niet in het
blikveld van de redacteuren te hebben gelegen. Met het gevolg dat de Gulden Sporen lexicografisch even gouden zijn
als het Gulden Vlies. En dat is, historisch en archeologisch
bekeken, een bedekt « gallicisme » in de uitlegkunde, waartegen uit onze Vlaamse hoek een vinger mag opgaan.
A. VIAENE

Bijlage. — Sporenslag en Guldensporenslag
De Engelse en Amerikaanse repertoria hebben tot nu toe het goud
van de sporen in de historienaam niet opgenomen. Ze spreken van
The Battle of Courtrai (Encycl. Britannica ed. 1959) ofwel van The
Battle of [the] Spurs (Penny Cyclopaedia ed. 1837 ; Webster's New
International Dict. ed. 1934 ; Encycl. Americana ed. 1954 ; Brewer's
Dict. of Phrase ed. 1954). De klassieke grote Oxford Dict. (NED)
citeert in 1919 The Day of the Spurs.
Bij de uitleg van de historienaam maken de genoemde werken gewag van vergulde (gilt) sporen in 1837, om over te gaan naar gouden
(golden) sporen in de recente uitgaven. Uitzondering maakt de archeologisch nauwkeurige grote Oxford die in 1919 (IX-1, 709) spreekt van
vergulde sporen en daarin gevolgd wordt door Brewer in 1954.
De Duitse encyclopedieën hebben zich steeds gehouden aan Die
Sporenschlacht (Brockhaus 1911 ; Knaur 1936) ; eerst in de laatste
jaren verschijnt, tussen aanhalingstekens, Die «Goldensporenschlacht»
(Brockhaus 1955) als letterlijke weergave van onze moderne ndl.
Guldensporenslag. Bij de uitleg spreken de Duitsers van « goldene »
sporen, men weet echter dat hd. golden ook verguld kan betekenen.
Van « zevenhonderd gouden riddersporen » is Prof. Blok blijven spreken in de verschillende uitgaven van zijn Geschiedenis van het Nederlandsche Volk (1893, 1912), hoewel hij voor de historienaam zelf
eenvoudig Sporenslag schrijft. Gosses en Japikse behielden nog, in hun
Handboek van 1920, deze historienaam, doch plaatsten hem, zonder
majuskel, tussen dubbele komma. In het jongste werk van Dr. Hugenholtz (Ridderkrijg en burgervrede, 1959) hebben « Slag der Gulden
Sporen » en « Gulden Sporen Slag » (in drie woorden !) in het
Noorden een bevestiging gekregen van het burgerrecht dat reeds in
1939 door K. Ter Laan in zijn Wdb. van de Vaderlandsche Geschiedenis was ingeschreven.
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DE KAZERNS AAN DE KRUISPOORT
Alhoewel de Kruispoort — zoals de andere drie gespaarde Brugse
stadspoorten — gewoonweg in de ring van de middeleeuwse vesting
ligt, als doorgang naar oude wegen, toch was ze gekend om haar
bijzonder druk verkeer, want heel het regiment, op weg naar het
oefeningsplein, moest er alle dage doortrekken. Ge moest nog niets
van kazerns weten
,gge kost dat al seffens zien aan 't Peerdewater
dat al de binnenveste links van de poorte lag : de oever van de
Gentse vaart liep daar alzo in een halve ronde noesweg naar de
diepte, zodat man en paard gemakkelijk 't water ingingen.

In en om het Peerdewater
« Dat was gewoonlijk de vrijdag voornoene, zegt Marie de oude
poortiersdochter, acht of tien lansiers met een keer kwamen daar,
onder toezicht, hun peerd wassen en kammen. De grauwe lijnwaden
broek opgestropt, en met een harde borstel met een riem over
d'hand ging de soldaat aan 't speerzen en 't frotten over 't peerdshaar totdat de beeste glimmende nat stond. Daarna mocht het peerd
met de ruiter bovenop nog een toertje of twee over end' weer in
't ronde zwemmen voor een spoelingstje, en mijn kozen had zijn
wekelijkse hebbinge g'had. Die peerdekuisinge had veel bekijks van
voorbijgangers, poortelopers en poortespekers ».
« Ja maar, zegt Lewie haar vint (een oud-soldaat), dat was nog
een lastige karweie meen-je, maar met een ziek peerd over end' weer
wandelen, van de fermerie van de zieke peerden tot langs de molens, dat was een verpozinge. En als ze zere poten há'n een beetje
in 't peerdewater gaan staan, dat was een luchtscheppingstje ».
Ze beweerden dat het gewoonlijk paarden waren die een verwaaidheid gekregen hadden, en 't is nog spreekwoordelijk gebleven :
« Ja maar niet te geweldig, zorg maar dat je geen verwaaidheid
krijgt of je ga moeten in 't Peerdewater staan aan de Kruispoorte ».
Van zijn eigens had iedereen daar toegang : voermans en kommersanten brachten er ook hun paarden ; de brouwersknechten
kwamen de zaterdagachternoene met hun beesten en d'hoveniers,
altijd overlaan van 't werk, kwamen de zondagvoornoene hun paarden kuisen.
« Maar de diesendagnoene, achter de koeimarkt was 't hier nog
een anders vertoog, vertelt Marie verder : 't was om te schrikken
en te beven als de koeidrijvers vloekend en tierend met een zwaaiende
stok de burrelende koeien door de Langestrate sloegen. En van
zelfs bleven ze stroppen aan 't poortegat en vele beesten, versmacht
van de durst, liepen rechte 't peerdewater in om te drinken of ze
zwommen de vaart over. Maar g'hadt dat spektakel dan moeten
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zien. De koeidrijvers, lijk Ko van Hoekte en Karel de Waterhere
en de Peerdeleure, ze liepen elk naar een gat om de weg af te
snij'en naar Sinte Kruis, naar 't Yzerhekken en 't Meulenstraatje,
en 't ketterde daar een zeeschip vloeken. Totdat eindelinge heel
de bende voor goed op weg was langs de Maalse steenweg en
Maldegem op. De koeien voor Moerkerke en Middelburg wierden
aan de band geleid ».
« Dat was alleszins niet om aan je deure te staan, als die persessie passeerde, knikt Aliestje van de Wagenaarsplaatse ; ba neen't
waarachtig. Want Mietje vanden Broeke van hier rechtover heeft
er haast heur dood aan g'haald. Tendend gejaagd sprong er ineens
een zotte koe binnen, ze vloog rechte naar de glazen weeg, maar
ze bleef in 't glas stroppen en was heel geschonden. Mietje kost
juiste op 't nippertje nog in een altratie den trap opvluchten en
in een weerdije van een ommedraai lag heel 't winkeltje verdestrueerd. 't Was geen lachedinge wee' je als de koeimarkt gedaan was,
je moest er op voorzien zijn en binnen blijven met de deure toe.
En de strontrapers, lijk Jantje de Voldere, ha'n dan hunder werk
om heel die groene spinaziedrets t'hope te vagen en op hunder
kortewagen te laan, en ba ja z' dat was dan ook een stiel en een
broodje. D'r was zelfs konkurensie in 't vak en je moest dat nog
sorteren. 't Was alzo dat Manten Jagers' joengers met de strontmande op de rik de blende vinken langs de Kruisveste opschepten
en d'ander straatjoengers riepen :
Ariet, arow, arolikow !
Ie ziet hem, ie pakt hem
En ie smijt hem in zijn mande !
De mestrapers kwamen eigenlijk alle dagen aan 't kazern staan
tegen dat de lansiers buiten reden, want als de paarden voorbij
waren, rookte de Langestraat van de paardevijgen.
De Brugse hoveniers die 's avonds van hun land te St.-Kruis
terugkeerden bleven ook aan 't Peerdewater haperen : Klienkens en
Scheppers en Dieperinks enne... ze spoelden er hun groensels en
tjaffelden plietse pletse barrevoets in de kloefen 't water in. De
lekende bonden karoten en porei werden in de karre geklast, gereed
voor de « vente » van 's anderendaags. Stadskinderen uit 't geweste
van de zijstraatjes wisten dat, en bleven hankerend toezien en ze
grabbelden wel met tienen tegelijk naar een verwezen of een afgebroken karate ; de meisjes schooiden : « toe baas toe ? geef mij
dat sprietelingstje ? » Een overbegoeste knechtjongen zou eerder
dievelinge een « peerdekarote » van de karre schoepen om ze bachten
't hoekje op te knasperen ; dat kostte immers een cens 't stuk in
't winkeltje.
In de warme zomerse dagen zwermde het daar van de kinderen
na de schooltijd, en dubbele jongens kwamen er zwemmen. Fonsje,
een leerjongen van Paps weverij aan de Duinenbrugge, kwam er
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't stof van zijn kleren spoelen : hij klauterde boven op de leuning
van de brug, sprong lijk een vis voor de zoveelste keer in 't water,
duikelde en kwam al 't Peerdewater weer op 't droge en zijn kleren
moesten nu maar drogen aan de mast. Maar die keer wachtte zijn
moeder hem af en gij lelijke schobbejak, riep ze, bezie me die
waterratte, 't water zijpt uit zijn gat, wacht totdat je vaartje thuiskomt ! En ze schudde en sleurde de jongen met een litanie van
dreigementen naar huis.
De politie van de Langestraat hield wel een oogje in 't zeil, doch
de kinders waakten hem ook en riepen vermanend : « Hui ! hei !
de pliese, de pliese is da' ! weer je toe ! » De baders zwommen
naar de overkant en vluchtten over 't stenen brugsje 't Meulenstraatje in, d' andere kinderen kwamen barrevoets uit 't water gelopen en zaten in een wip achter de molens verdoken.
Rond de draaibrug
Er stonden toen nog drie molens langs de Kruisveste : de voorste
Veriests molen bachten d'hoveniersdoeninge, een uitgebrande stenen
stampmolen was ook gekend als de Zwarte molen. Gevaarts molen
draaide rechtover 't Handbogenhof en de molenaar woonde er
dichtbij, in St.-Hubert, op 't hoekje van de Karmersstraat. Molenare Rotsaard hield herberg 't hoekje van de Langestraat om en
stak uit « In den molen van Viktoor bij Eduwaerd Rotsaerd ».
Ginder boven op de molenberg werd het paard uitgespannen en
met een slag op zijn gat : « Allee Vos 't is hier voor vandage opgeschept ! » kwam 't ketsepaard gezapig alleen de molenwal af,
stak de straat over rechte naar de afdaal van 't Peerdewater om
zijn dikte te drinken. Tegen dat Viktor, rustig zijn pijpje smorend,
afgezakt was keerde Vos al zijn karre en stapte ongestoord de
Kruispoort binnen naar zijn stal al de overkant.
« 't Was een groot verlet als de Brugge moest gedraaid worden,
beweert Marie ; een schipper die van de Dampoorte kwam gevaren
riep al van aan Gevaarts molen door 't holle van zijn hand :
« draai... jen ! draai... jen . » of hij blaasde luid en lange door een
koperen trompe. Seffens kwam Kloetje de bruggedraaier uit zijn huis
op den hoek van de buitenveste gelopen, en de Mugge — een poorteloper — kwam uit de zonnekant van de Kruispoort gespotterd om
te helpen draaien aan de zware ijzeren wrange. Sistje de Mul, een
poortespeker, kwam ook aangedisseld om een handje toe te steken
als tweede hulpe ( 1). Kajuiten van ketsepeerden, met een vliegenet
met gekleurde fluizen en fringen afgezet op de borst en een hele
reke rinkelende klinkelende bellen boven op de kop van 't gareel,
(1) Het « reglement van de brug » voor paarden en wagens stond
op een ijzeren plakkaatje te lezen, en scheepstrekkers en ketsers
ontzagen die ijzeren staak en legden de reep af bij de brug.
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trokken stapvoets het schip aan een lange string door de Gentse
vaart » (2).
Veel schippers lieten toen echter ook nog het schip voortslepen
door eigen volk, en vrouwen in 't gareel waren geen uitzondering.
Gewoonlijk trokken ze getweeën : schuin vooroverleunend op het
schouderzeel en moeizaam zwakkend van het ene been op he
andere, stapten de scheepstrekkers met verweerde gezichten langzaam langs de ketsbaan door alle weer en wind. Ondertussen stond
de ongeduldige wachtende menigte te trappelen en te sakkeren,
en op een marktdag stonden er dubbel zoveel voetgangers, hondekarren, siezen en wagens.
Brieken van Moerkerke, die zijn eerste kommunie gedaan had,
mocht op een marktdag voor de eerste keer mee naar Brugge. Thuis
hadden ze hem geplaagd : « die den eersten keer naar Brugge gaat
moet zijn hemde aan de Kruispoorte laten », doch hij had het maar
halvelinge geloofd. Maar als zijn nonkel, die de sieze voerde, nu
zei te midden al dat wachtende volk voor de poort : « Briekje
jongen 't is nu te doene, daar zie ! » en wees naar de arduinen
zuilen van het Bureau de l'octroi, begon de jongen verlegen tegen
zijn moeder te drummen en vroeg : « Gaan ze 't al zien dat 'k mijn
hemde afdoe ? »
Alhoewel de zager Van Hoekte op de hoek van de Bapaumestraat woonde, had hij geen uitzicht op de veste, zijn keuken en
voutekamer trokken licht van de grote binnenkoer. Het zaagmul
lag bij soorten op hopen in de kelder. Ekenmul werd door spekslagers geweigerd omswille van de smake aan 't vlees, Kootje Rauw
de haringroker integendeel vroeg ernaar, want hoe meer dat 't stoorde
hoe liever. De zager had veel te doene en ze werkten in twee
ploegen ; de tweede ploeg wrocht buiten op de veste. De geschurste
boom, die met een touwtje in bakkerskool afgesmet was, lag op
twee hoge schragen vastgemaakt ; een zager bovenop en een onderaan, en ze trokken met de kerfzaag de boom in lange planken.
's Avonds bleven die schragen naast de klas bomen bij de molenwal
staan, en soldaten die de zondagnacht uitgeslapen hadden wisten
dat, en ze versleurden de schragen om er mee over de kazernmuur
te schaladeren. Jan, de zager, schoot dan telkens in een wroede
kolere en tempeestte van : « potf erse... en sakernonse gespuis...
da's alle weke 't zelfde spel ! ». En noodgedwongen moest hij de
schragen naast de geklaste bomen slepen.
Eerlijk gezegd, de soldaten waren alleszins geen onzelievenherebeestjes. En de Vuldersstraat, waar dat het piottekazern uitkwam,
had maar een verdachte naam en werd « de Vulderkadee » bijgenaamd (3) .
(2) De ketsers hielden altijd het mes gereed om de reep door te
snijden zo het schip ergens langs de kant botste, om het paard
te redden.
(3) Later werd een nieuw kazern langs de vesting gebouwd.
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Weg en weer naar 't Soldatenveld

't Lansierskazern stond in de Langestraat ( 4) . De woensdag
voornoene reden de lansiers naar « 't soldatenveld » te Sinte Kruis
met volle muziek te peerde vorenop. « En 't was van gart uit de
kant ! lacht Fikken, want de troep gaat voren en wil niemand op
zijn weg, zelfs nog geen hond, alleman moest aan de kant schuiven ».
't Was juist daarom dat de hoveniers, die ginder bachten de
molens met de beerkarre aangedokkerd kwamen, hun muil aanzetten
zodra ze de trompetten hoorden schetteren : « Ju ! dju ! zet aan Ko !
't muziek is daar nondie ! of we liggen weer aan een kwart verlet ».
En op een sukkeldraafje kwam de klutsende druipende beerkarre
tot voor de Kruispoort gedisseld, 't was om het eerst 't poortegat
binnen. Als de wind in 't regengat zat verleende de kolonel gemakkelijk de voorrang omswille van de reuk. Heel 't regiment trok dan
ongestoord, twee aan twee, met dansende wapperende lansen de
poort uit naar 't exercitieplein langs de Maalse steenweg ( 5) .
« Ja 't, gromt Bekuutje de « wilde hovenier » (zonder serren)
uit de Vos, dat was hier al spiezegoed en hovenieringe, en we
wierden wijnder alszans land afgepakt, nu een striepe en dan een
schameltje, en 't wierd al mager getrappeld en door de soldaten
ingepalmd. Van hier tot aan Sandertje de Grootens huizetje en
tot ginder aan Striepsteens herbergstje de Korenblomme op « den
Akker », dat is al soldateveld geworden. En we zijn wijnder stilletjes aan gewone geworden aan al die eksesies. G'hadt ze moeten
zien stuiven door 't zand in « sarge » met de lanse vooruit. We
zou'n zelfs een keer 't werk gestaakt hê'n als ze per schadrong
den deflee in « galow » deden, met klutterende klingelende sabels
en zwaaiende topvendeltjes voor de kolonel te midden van 't veld.
Zou je wel geloven dat 't schone was om ziene ? en de peerden
verstonden dat « ogalow » zelfs beter dan de soldaten, ja z' mens.
Maar als er per ongelukke een man in 't zand tuimelde was zijn
peerd « ogalow » de strate op, in een vlucht naar 't kazern. 't Is
meer of een keer gebeurd dat we onze arms opensloegen om het
tegen t'houden en op te vangen. De gekwetste soldaat wierd naar
d'amblansewagen gedregen, en als 't vorenviel in de « meneze » aan
't Koopmanstraatje, ze droegen dan de sukkelare in een lichtmande
naar de f ermeriec ».
« Ja maar, beweert Leon, een oud lansier, dat waren maar al
probasies. We moesten dikwijls met getrokken lanse in de ronde
lopen en steken naar een gemaakte wint, en als hij omverre viel
hadden we hem gedaakt. Oftewel we moesten er met de sabel
naar slaan. 't Moeilijkste was leren springen over putten en grachten,
(4) De « sasseurs » hadden er de « kurassiers » opgevolgd, en
nadien waren de lansiers gekomen. Er lagen ook piotten laij de
Ezeistraat.
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gevelde bomen, bromhagen en barms, want 't muziek ging dan aan
't spelen om de peerden aan te zetten ».
« De peerden ? treet Monk de hovenier, je moet alzo niet boffen,
dat was zekers ook tegen de peerden dat ze huilden en tierden ?
Gelukkig dat we'r niet vele van verstonden 't was al in 't frans...
uitgeweerd de vloeken, dat há'n we goed verstaan. En 't Soldateveld
is toch verwenst en verdomd van 't vloeken en 't zweren van de
superieurs ; en d'onderofficiers waren nog de slechtste van al, ze
kosten er weg mee die mannen ».
« 'k En zegge niet, geeft Leon toe, maar bij de piotten ging het
nog slechter, want in 't begin verstonden de buitenjoengers geen
gebenedijd woord frans. « Mietoer adroeat ! » en Nesten en zijn
maat marseerden maar voort rechte deure. En 't was uitschieten en
verwijten van « spis » den boer alhier en aldaar zonder ende. En
ze vloekten zelfs in 't liedje :
Sakree sakree piotten
roelee voter kapotten
la klas la klas anavang
solda serree vorang.
De vrijdag trokken de piotten op marsj met de zware ransel van
bruin of gevlekt koeivel op de rug, wel dertig kilometers ver, dat
't bloed in hun harde schoen stond. (Bij regen en slecht weer bleven
ze thuis en zongen met de Walen : « Pompez, pompez Seigneur —
pour le bienfait de la terre — et le repos du militaire... >>).
Tweemaal per week kwamen ze met trommelaars en klerongs
vorenop naar 't veld te Sinte Kruis, en de muziekanten bleven in
de schaduw van 't boekebos aan de Vossesteert rusten, binst dat de
« zandstuivers » den assow leerden met de bajonet vooruit ( 6) . 't Was
een hele verlichting als er fissow gekommandeerd werd : seffens
stonden de geweren in troppeltjes van zes tegen elkaar geleund.
Zodra de klerong « te-te-ret-te-te ! » blaasde begonnen de muziekanten een deuntje te spelen voor de repow, en de moegedraafde
piotjes dansten de polka in de ronde op de voois van : « 't Is de
mode van Marie plansee, en ze lacht er mee ».
Moeder Riedere, de marketente, had dan geen handen genoeg om
te bestellen : een ruggen mafje of een kranselinge voor een halve
kluit en een krentenbroodje of een gekookt ei voor een kluit ( v ) .
Na de oefeningen keerden de soldaten langs de Vossesteert
door de Gentpoort en de Wollestraat naar 't kazern terug.
(5) De lans zat langs onder in de stijgbeugel vast, en de ruiter
stak de arm door een riempje dat in 't midden van de lans hing ;
bovenaan zat het « topvendeltje ».
(6) Assow, fissow, galow, repow : soldatenfrans voor assaut,
faisceau, galop, repos.
Spis voor espèce.
(7) De soldaat trok een kluit daags soldij ; de ouders kregen
15 frank per maand en er werd 10 frank gestort op het boekje
van de soldaat. De piot die afzwaaide had 220 frank op zijn spaarboekje staan, d.i. ongeveer 6.600 frank in waarde 1962.
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« Wel vrouwmens toch, lacht Brozen Wulf, g'hadt dat moeten
zien als d'eksesies van de lansiers gedaan waren, al de joengers
van 't gebuurte liepen in een vlucht naar 't veld met de mande en
de stron'schippe, allee 't was een mierennest, en ze vochten voor
een peerdeknol, een hoefijzer, een soldateknop en een cens, want
als er een beetje wind was, waaide die verloren kluttermunte bloot.
Voor 't restje speelden ze soldaatje te peerde scherpelwiep op een
stok en trappelden op hun blote pekkels door 't zand ».
Er was altijd een of ander oefening op 't plein en voorbijgangers
bleven kijken langs de barm, doch als 't generale speksie was kwamen
er zeer veel kijklustigen naar 't veld en heel de Langestraat en
de zijstraatjes stonden in rep en roer : « groot en kleen 't was al te
been » en de vrouwen in hun gestriepte onderrokken en blauwe
schorten stonden nog de bratste van al.
« Walle, walle, wal toch, boft 't vrouwtje, dat was 't ziene weerd ;
heel 't rezement stond dan op zijn pierlafluut en in groot ornaat :
de piotten droegen een grijsde broek met een rode strepe, en een
blauwe tunieke met een brede rieme in de leen met 't kardoesekastje
langs voren ; op 't hoofd há'n ze een zwart tolen kepietje met een
kokardetje. Maar zie, van als de klerong opging, « terete terette,
terrete te te tè ! » was heel de Vulderstrate te pote. « Guw 't muziek
is da' ! » Oud en jong sprong arm en arm al dansend voor 't muziek
en ze zongen maar op de vooize
« Ach kolonel — nu zijn we wel
1k zie de baan — en er is geen einde aan... »
Och ! dat was zo een schoon muziek van de piotten, ja 't dat
was ver en bij gekend, en heel 't rezement passeerde deur onze
strate en de mazor ging keersjerechte voor zijn bataljon, en de
marketente heel in tenue lijk de saldoten ».
M. CAFMEYER

't vervolgt

Zantekoorn uit Poperinge
Berazen. -- In de betekenis van : bekijven, bestrijden, de les spellen.
Zo zegt een moeder tot de onderwijzer : « Meester, ge moet er geen
duts op zijn : wil mijn jongen niet doen wat gij van hem vraagt ge
moet hem maar berazen »•
Den inwendigen Mijden. -- Van iemand die zich inwendig verkneukelt over iets zonder de reden van zijn vreugde mee te delen, zegt
men : « Hij heeft den inwendigen blijden ».
Gebreide buik. -- Tegen iemand die veel kan eten : « g'hebt gij
zeker een gebreiden buik ».
Een half vijfentwintig. — Dat is te Poperinge, waar men goed kan
tellen, hetzelfde als : twaalf, een dozijn.
Stavooi. — « Kom, we zijn stavooi » zegt men om te beduiden :
« we gaan op weg, we gaan er van door ». Zou dit mogelijks een
vervorming kunnen zijn van fr. en voie?
L. D. V.
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VOOR DAT DEN DUVEL ZIJN PANEEL SCHUT
De spelling van het laatste woord verraadt dat we beslist
een andere richting opgaan om mogelijk de herkomst en de
oorspronkelijke inhoud van die eigenaardige spreekwijze te
achterhalen (vgl. hierboven blz. 128 en blz. 154-155).
Laat ik eerst mijn vermoeden uitspreken, de moeilijkheden
opsommen met aanduiding van de gebieden die zouden moeten onderzocht worden.
Ik heb mijn moeder zaliger — in haar taal, een amalgama
uit Loppem, Ledegem en Roeselare — nooit anders de uitdrukking horen gebruiken dan in bovenstaande vorm met een
lichte zinsintonatie niet op duivel, maar op paneel. Kennelijk
afgesleten dus, want oorspronkelijk ging het wel (en nog )
over de duivel. Nooit heb ik de uitdrukking in verbogen vorm,
bv. meervoudig, gehoord : voor dat de duivels... En dat is
jammer, omwille van het laatste woord : wat zou ze gezegd
hebben : schudden of schutten ? Het werkwoord schutten was
haar bekend, in de spreekwijze althans : Alle haag (s) jes
schutten wind. Wèl werd door haar de vervoegde vorm gebruikt in de verleden tij d. En dan luidde het : We waren
dien nuchtend op voor dat de duivel zijn paneel schudde !
Hetgeen direct een moeilijkheid (en geen kleine) meebrengt
voor mijn zienswijze.
In tegenstelling met E.N. (boven blz. 155) meen ik dat de
duivel vroeg in de ochtend slapen gaat. Hij is een nachtridder,
een « macht der duisternissen ». Hij doet zoals de uilen :
gaan slapen als de zon opstaat. Dan doet hij wat de mensen
verrichten bij valavond en bij het slapen gaan, nl. « zijn
vensters sluiten, zijn luiken dichtmaken en de grendel ervoor
schieten, m.a.w. zijn fentenelen, watervensters (misschien zijn
paneel) schutten ». Dat gebeurt vanzelfsprekend heel vroeg.
zodat een mens al heel vroeg uit zijn bed moet om de duivel
vóór te zijn. Heel, heel vroeg is dus : voor dat de duivel zijn
paneel schut.
Er gaan wel moeilijkheden gepaard met deze verklaring.
Het woord schutten is de geringste. Tot bij de aanvang van
het nieuwnederlands was het gewoon gebruikelijk. Denk maar
aan Vondels vers voor Geeraerdt Vossius : « Hy schut vergeefs sich celven mbe, / Wie schutten wil den starcken
vliet... (v. 16 . 17) ». De betekenis van tegenhouden, versperren is zonder meer duidelijk. In dezelfde richting speelt
de verklaring en spelen alle voorbeelden, door Stoett aangehaald i.v.m. de uitdrukking een schotje) voor iets schieten
(of steken) , mnl. iet verstutten, 17de eeuw schutten (Stoett,
Nederl. spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden, deel 2,
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z.i. vijfde druk, p. 249, nr. 2023). Overigens het woord
schutten is volop nieuwnederlands : van Dale, 1961, geeft er
als eerste betekenis van : tegenhouden, keren, stuiten. Een
betekenis die allen bekend is in schutting (omheining), en in
ons dialectische schutter : grendel op deur en venster (zie
de Bo). Nu is er een bijkomende moeilijkheid : het fonetisch
dooreenlopen in onze dialecten van de vormen schutten en
schudden (cfr. de Bo, s.v.) . Men kan in 't Westvlaams schutten van te lachen. Ook bestaat de variante : alle hagen schudden wind. Hier weze terloops opgemerkt dat Gezelle de
variante alle havens schutten wind heeft opgetekend in Duikalmanak (cfr. Vlaamsche Spreuken, Lannoo, Tielt, z.j. p. 10).
Groter is de moeilijkheid aangaande paneel. Voorzover mij
bekend heeft ons huidig spraakgebruik dit woord niet meer
met de betekenis van luik, blind, of iets dergelijks. Toch laat
Verdant mij niet in de steek, toch niet helemaal. In zijn Mnl.
Handwoordenboek staat paneel : 1) zadelkussen, 2) houten
betimmering ; de door eene lijst of raam omvatte ruimte (onderstreping van ons) . Wellicht geeft zijn groot woordenboek
meer. Voorlopig onnodig. Want bij het werkwoord schutten,
schotten zelf speelt hij aardig in mijn kaart. Als tweede betekenis van het transitief geeft hij : afsluiten, door schot of
schutting afsluiten of afscheiden.
Samengevoegd zou de mnl. spreekwijze dus betekend hebben : zijn raamopening(en) door middel van houten beschotten afsluiten (vóór afreis of slapengaan bv.). Deze verklaring
lijkt me niet zo bevreemdend : draaiende luiken of blinden
zijn wellicht van latere datum ; bij grote vensteropeningen
waren draaibare luiken wellicht onpraktisch. Ik geloof dat
tot heden ten dage het voorzetten van losse beschotten (die
van binnen beveiligd worden) nog voorkomt of tot voor
korte tijd voorkwam bij ouderwetse winkels en bij zgn. kermiskramen, tot nachtelijke afgrendeling.
Mijn zienswijze is daarmede niet bewezen. Ik geloof evenwel dat ze ruime aannemelijkheid waard is.
Er zou nog veel dienen onderzocht te worden. De hele
taalkundige folklore omtrent de duivel en zijn dag- en
nachtelijk bedrijf. Of dit reeds systematisch gebeurde is mij
onbekend. Voorts de varianten in woordvorm en woordkeuze.
Bestaat de uitdrukking in meervoudige vorm ? Dan eerst is
fonologisch het t- of d-foneem uit te maken. De bestaande
vervoegde vormen lijken naar een d-foneem te wijzen. Anderzijds heeft dit weer weinig beslissende waarde. Onder welke
gedaanten komt de spreekwijzen voor in oude literaire bronnen ? En wat de woordkeuze aangaat : komt het woord pameel,
vervorming van palmeel niet in aanmerking ? Het betekent
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paumelle en zit dus direct vervat in deur- en raamopeningen
(cfr Gaillard, Glossaire flamand, s.v. palmeel).
Tot besluit geef ik nog een variante, eveneens bij mijn
eigen familie afgeluisterd : hij was op voor dat den duvel
zijn pateel schudde. Staan we hier voor de vervorming of
voor de oorspronkelijke vorm, die dan dadelijk weer de deur
opent voor de duivel-vroeg-opstaander en al mijn theorieën
overhoop gooit ?
Het woord is aan de volgende.
K. DE BUSSCHERE

DE EERSTE ARMENSCHOOL TE WEVELGEM
Tijdens de eerste jaren van het Hollands regiem bestonden er
te Wevelgem vier eenklassige schooltjes.
Het schooltje van J.B. Vanwynsberghe. Voortzetting van de
kosterschool van voor de Franse revolutie. Zowel onder het Frans
als onder het Hollands regiem werd zij gesubsidieerd door de
gemeente. Uit dit schooltje groeide onze huidige gemeenteschool.
Een tweede betalende schooltje werd door J.B. Dewit geopend
in 1815. Na diens overlijden werd het voortgezet door de meesters
Rassauw, die hun schooltje in aanzien brachten. Het werd opgeheven in 1877.
Het schooltje van Isabelle Debrouwere telde een 40-tal betalende
kleine jongens en meisjes. Het verdween v66r 1830 (').
Het vierde schooltje was de armenschool van Anna Landuyt.
Vroeger werden de weesjes en de kinderen die door hun ouders
verlaten waren, opgenomen in huisgezinnen waarvan de vrouw zich
belastte met de opvoeding van die stakkertjes. In 1815 vond men
hier een vijftiental personen bij wie 1, 2 of 3 weesjes opgenomen
werden. Die personen werden vergoed door de armenkamer. In 1816
en 1817 werd de vergoeding voor het onderhoud van de arme
weesjes alleen toegekend aan Isabelle Vanoverschelde en aan Anna
Landuyt die beide een groter aantal van die kinderen aanvaard
hadden.
In 1818 waren al de kleine weesjes, die ten laste waren van de
openbare weldadigheid, samengebracht in « de armeschole », waarvan
de leiding toevertrouwd werd aan Anna Landuyt. Deze jonge
dochter, geboren te Pittem in 1777, was alhier gevestigd sedert drie
jaar. De oudere wezen konden gratis onderwezen worden in de
andere scholen.
(1) Voornaamste bronnen : het archief van de roede van Menen
en het archief van het Armenbeheer te Wevelgem. - Over deze drie
eerste schooltjes zijn meer inlichtingen verschenen in mijn « Schets
van de geschiedenis van het onderwijs te Wevelgem », 1955.

— 179 ---

Het armenschooltje van Anna Landuyt was ingericht in een tweewoonst die gelegen was langs een smalle wegel die destijds liep
van de Hoge weg, door het gemeentepark, tot a an de huidige
Van Ackerestraat. Het gebouw behoorde toe aan partikulieren die
het kosteloos ter beschikking van het armbestuur stelden. Volgens
oude verslagen telde deze armenschool in 1820 32 leerlingen, in
1822 21 leerlingen.
Van eigenlijk onderwijs kon er in dit schooltje weinig sprake zijn.
Het was een spinschool. De kinderen leerden er vlas spinnen en
ze moesten zo vroeg mogelijk bijdragen tot hun eigen onderhoud.
Wellicht werd er iets van de catechismus onderwezen en mogelijks
ook de letters van het alfabet, maar Anna Landuyt zal haar handen
wel vol gehad hebben met al de andere zorgen die zij aan haar
weesjes had te besteden.
De kleine opbrengst van het spinwerk werd afgestaan aan de
pastoor die instond voor de kleding
P
g van de kinderen, maar die
opbrengst was hoegenaamd niet toereikend om de onkosten van
de klederen te dekken. De voeding en de zorg voor de kinderen
vielen ten laste van het armbestuur. Zo ontving Anna Landuyt, als
huishoudster voor de weesjes, vanwege de « disch » in 1818 een
toelage van 974,99 gld., in 1819 en in 1820 telkens 795,21 gld. ;
in 1821 was het bedrag 728 gld. en in 1822 niet meer dan 312 gld.
Om dit wezenhuis in st and te houden kon de juffrouw rekenen
op de steun en de giften van notabele personen, nl. op deze van
Adriaan Vandermeersch, landbouwer op de hoeve te Marrem, Jozef
Vandenbogaerde, landbouwer op het Vollander en Martinus Vandenberghe, rentenier op de Plaats.
In 1817 verscheen een koninklijk besluit van Willem I, waarbij
ieder persoon die verlangde lager onderwijs te geven zich moest
onderwerpen aan een examen. Ook Anna Landuyt moest aan dit
besluit gevolg geven. Zij doorstond de voorgeschreven proef voor
de schoolopziener A. Vanderstichele en verkreeg in 1819 het « Bewys
van bevoegdheid tot het lager onderwys » van de 5e klasse, de klasse
die voorbehouden was aan al de vrouwelijke leerkrachten. Op haar
akte stond aangeschreven dat zij mocht onderwijzen « 1) het spellen
en lezen in het Vlaemsch, 2) het gemein Rond geschryft ».
Burgemeester Jacques Deblauwe, die zijn advies over de leerkrachten aan de gouverneur van de provincie moest mededelen,
verklaarde dat Anna Landuyt niet mocht aanzien worden als een
schoolmeesteres, maar dat zij een jonge dochter van goed gedrag
en zeden was, die uitgekozen werd als bestuurster van de jonge
weesjes, en dat zij als de schoonmoeder van deze kinderen mocht
beschouwd worden.
De commissaris van het distrikt Menen, Angillis, moest ook zijn
advies uitbrengen. Hij beweerde dat de bedoelde schoolinrichting
een wezenhuis eerder dan een school was vermits de leerlingen er
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gelogeerd en gevoed werden, maar dat er toch onderwijs verleend
werd volgens de ouderdom van de kinderen. Ook noteerde hij dat
het gesticht vatbaar was voor heel wat verbeteringen, zo de inkomsten
van de gemeente mochten toelaten er meer gelden aan te besteden.
Het armenschooltje was nog erkend door het provinciaal bestuur
in 1821, echter niet meer in 1823. Zo werd het een private onderneming die nog enige jaren stand hield dank zij de hulpgelden
van de armenkamer en van enige weldoeners.
Pastoor Lerycke, pastoor te Wevelgem (1821-1849), was over de
wezenschool ook niet langer voldaan en hij besloot een andere school
voor arme kinderen te stichten, waarover hijzelf het toezicht zou
uitoefenen. Hij kondigde dit besluit af van op de predikstoel en
vroeg zijn parochianen om finantiële bijstand. De nieuwe armenschool werd ingericht in een huis staande waar nu het klooster
opgetrokken is. De nodige plaats ontbrak er om een klas voor jongens en een klas voor meisjes in te richten, zodat er moest bijgebouwd worden. De parochianen verleenden aan de pastoor hout,
stenen en alles wat hij nodig had, zodat de nieuwe school nog
hetzelfde jaar, in 1827, geopend werd. De notabelen onttrokken
hun hulp aan het verwezen armenschooltje om voortaan de school
van de pastoor te steunen.
Intussen staakte Anna Landuyt haar schoolwerk, stelde zich als
dienstmeid en in 1834 huwde zij, als 57-jarige jongedochter, met
de 72-jarige weduwnaar Martinus Vandenberghe, een van de notabele personen die haar schooltje edelmoedig ondersteund hadden.
Uit de armenschool van de pastoor is de kloostergemeenschap
van Wevelgem ontsproten. Wij hebben het hier niet over de geschiedenis van die school, maar we vragen toch de aandacht voort
het danklied dat door de leerlingen van die school in 1844 gezongen
werd op het jaarlijks schoolfeest. Dit danklied bezong in die « ongelukkige jaeren veertig » de lof van de armoede en had in die tijd
de eer gedrukt te worden.
J. VERVENNE

DEN LOF DER ARMOEDE,

Dank-lied door de Kinderen der Armschool van Wevelgem
aen hunne Weldoenders opgedragen, in 1844.
1.
De pryzen zyn nu al gedeeld,
en, schoon wy geen ondingen,
Mynheers, als het U niet verveelt,
wy gaen een airtjen zingen
om den verdienden lof en eer
aen d'Armoed te bewyzen ;
want men versmaed haer meer en meer,
maer wy, wy gaen haer pryzen.

2.
De arme liên die eerlyk zyn
en die, door werkzame handen,
den nooddruft krygen door gewin,
bewaren lang hun tanden ;
ook die niet veel te byten heeft,
dan pap ende pataten,
en zonder vleesch of zee-visch leeft,
en sterft nooyt van de graten.
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6.

3.
Hun schrale maeg is scherp gezet
en staet heel frisch na 't eten :
de saus is goed, is zy niet vet,
zy smaekt, 't zyn lekker beten !
Een stuksken spek een hoender ey,
is 't beste dat zy wenschen,
en nu en dan dat krygen zy,
't is kermis voor die menschen.

Op 't werk met 't herte vol van troost
zy schuyfelen en zy zingen,
maer ook zy zyn het eêlste kroost
van 's Heerens lievelingen ;
dit helpt veel in hun verdriet,
en als zy moeten sterven,
die goede liên en treuren niet
om 't geen zy moeten derven.

4.
En hebben zy gebrek in huys,
zy moeten te min zorgen ;
den oven bakt hun meel en gruys
voor heden en voor morgen ;
daer by zy zyn ook lasten vry,
als d'ezel, die by tyden
van ouder date, op de kassey
mogt zonder pas-port ryden.

7.
Intusschen neemt niet kwalyk af,
is d'Armoed weerd geprezen,
God gave dat wy, tot ons straf,
ook mogten ryke wezen
wy zouden onzen overvloed
aen d'arme menschen geven ;
en zouden zoo, voor 't tydelyk goed,
bekomen 't eeuwig leven !

5.
By nagte dat het waeyd of kraekt
't ontsteld noch hert noch ooren :
hun geld moet nimmer zyn bewaekt,
den dief zal hun nooyt stooren ;
zy slapen als een rat in 't riet,
en zelfs met open deuren,
want zulke liên en vreezen niet
dat er zal kwaed gebeuren.

Slot
Wy bedanken U te samen
mi ron ton, ton, ton, mi ron teine,
wy bedanken U te samen
voor d'eer aen ons gedaen,
wy moeten henen gaen. Bis.
En morgen weer beramen,
mi ron ton, ton, ton, mi ron teine,
En morgen weer beramen,
om d'hand aen 't werk te slaen ;
wilt onzen dank ontfaen. Bis.

POJAS

Hij was geboortig van Zwevezele, Jules N. in de burgerlijke
stand, Po jas in de omgang. Hij overleed te Lichtervelde enkele
jaren geleden.
Jules is altijd een rare kadee geweest en hij had zijn eigen gedacht
over alles. In zijn jonge jaren stond er een keer op Zwevezelekermis een circus en ze zochten een clown om grimassen te maken
bij den entree en volk binnen te lokken. Jules ging zich aanbieden
en werd door de baas van het circus seffens aanvaard.
En zo stond Jules gedurende de kermisdagen op het verhoog
van het « cirkske » verkleed in een rare clown met een rosse pruik,
gegrimeerd meelwit en rood. En hij maakte grimassen. Met veel
succes bij het volk. Zijn rol van pojas (pias, paljas) speelde hij
zo goed, dat hij in de volksmond pojas zou blijven. De baas stelde
hem voor mee te gaan op toernee. « Neen zulle, zei hij, dat was goed
voor de mensen van Zwevezele, maar elders moet een ander pojas
spelen ». Om zijn lapnaam, die tot aan zijn dood bleef meegaan,
heeft Jules zich nooit kwaad gemaakt.
G. ALTOOS

— 182 -TASSETTEN

Uit Bankket-werk (1660) van de Zeeuwse raadpensionaris Jan
de Brune noteerde Oudemans in 1880 (Bijdrage Middel- en Oudn.
Wdb. VII 16) het woord tassetten. Hetzelfde, zegt Ouderrans,
als tasseel(en), d.i. slip van een mantel ; ook kraag van een mantel.
Tassetten komt ook voor in Tooneel der Sotten, een bundel berijmd
mengelwerk uit 1669 van de Brusselse Augustijnerpater Jan de
Leenheer. Deze tweede vindplaats komt het bestaan van tassetten,
dat in 1934 door WNT (XVI, 1011) aangevochten werd, terdege
bevestigen.
In een archeologisch zwak gedocumenteerde studie (in de bundel
Uit de School van Michels, Nijmegen 1958, blz. 145-149) beschouwt
Dr. A. Vermeulen dat 17e eeuwse woord tassetten als « aan het
Frans ontleend en daar thuishorend in de wereld van wapensmeden
en belligerenten ». Tot zover is alles in orde. De vraag is echter of
fr. tassettes nog « een term uit de wapensmidse » was toen het
woord in het ndl. ontleend werd. In het mnl. komt tassetten niet
voor. De archeologische (en semantische) ontwikkeling van of r.
tassettes (dijbeenplaten) in de wapenrusting moge de auteur nagaan
in de werken van Enlart, Leloir en Blair. Tot in de 17e eeuw behoren de tassettes (eng. tasses) tot de wapenrusting, maar ze worden
vanaf de 16e eeuw niet meer gesmeed, doch veelal uit Ieder gesneden.
En zo werd fr. tassettes een algemene term voor de kleine slippen
van het wambuis en de mouwvest. En ndl. tassetten werd uit het
Frans ontleend nadat de oude wapenterm tassettes een kleermakers
term geworden was. Getuigen van deze toestand in de kostuumgeschiedenis zijn de gelijktijdige woordenboeken. Mellema (1618)
en zijn navolger d'Arsi (1643) vertalen : « tassettes, un pourpoint
a tassettes : een wambeys met schootkens ». En het frans-spaans
Tesoro van Oudin (Brussel 1650) vertaalt tassettes de pourpoint
als « haldabones, brahones » (ndl. « de panden ende uyterste van
de mouwen ») .

Uit dit alles blijkt dat de uitleg van Oudemans niet zo kwalijk
was en dat onze grote Vercoullie in 1927 heel goed de betekenis
van tassette heeft ingezien toen hij vertaalde : « 1. dijstuk ; 2. (pourpoint) pand ». Met één voorbehoud : dat tassetten, evenals fr.
tassettes, alleen in het meervoud voorkomt.
Als toemaat volgt hier een tekst uit de inventaris van de Heer
van Diksmuide, in 1568 in deze Vlaamse stad opgesteld (Stadsarchief Brugge. Staten van goederen, 2e serie, nr. 159.09) . In de
wapenkamer van deze Heer komen voor « dix et sept tassettes,
tant couvertz de fer comme estans tout de cuyr, Bont aulcunes
sont attachés aux custodes des pistoletz ». Deze tekst illustreert
duidelijk de bovengenoemde 16e eeuwse evolutie « van ijzer naar
Ieder » in de slippen of « schootkens » van de wapenrusting.
A. V.
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KAPITTEL

VAN KORTRIJK VIERT EINDE VAN
WESTERS SCHISMA
Concilie van Pisa 1409

In 1378 ontstond het zogenaamd « Westers Schisma ». In
beroerde omstandigheden werd door de kardinalen de aartsbisschop
van Bari, Bartholomeus Prignani, tot paus verkozen. Hij nam de
naam aan van Urbanus VI en vestigde zich te Rome. Naderhand
verklaarden ze de keuze ongeldig en kozen als paus Robert van
Geneve, die met de naam van Clemens VII Avignon in Frankrijk
als verblijfplaats koos. Zo ontstond het Westers Schisma. De
koningen van Frankrijk, van wie het graafschap Vlaanderen nog
steeds een leengoed was, kozen de partij van de pauzen van Avignon.
Met graaf Lodewijk van Male zou het grootste deel van Vlaanderen
« Urbanist » zijn. Te Doornik, zetel van het bisdom dat een groot
deel van het graafschap behelsde, waren er twee titularissen. Zowel
de reguliere als de seculiere geestelijkheid van het graafschap was
zeer verdeeld. Het kapittel van Kortrijk zou, van zodra hertog
Filips de Stoute in 1384 zijn overleden schoonvader Lodewijk van
Male als hoofd van het graafschap Vlaanderen opvolgde, zich volop
tot de Clementijnse partij bekennen. Filips was de paus van Avignon
toegedaan, doch zou op voorzichtige wijze zijn opinie stilaan veld
doen winnen. Het feit dat hij, als opvolger van de stichter van
het kapittel, de meeste canonicale prebenden mocht begeven, zou
als gevolg hebben dat de Kortrijkse kanunniken in meerderheid de
partij van Avignon aanhingen. Sommigen onder hen, zoals Niklaas
le Diseur, Stefaan de Mery en Frans de Ayle werden bijzonder
begunstigd. Kanunnik Robert d'Anguel, die tot de hofraad van de
hertog behoorde, zou in 1401 tot bisschop van Nevers gepromoveerd worden. Wellicht blijft de bevolking Urbanistisch gezind.
Nog in 1392 wordt de pastoor van de parochiale Sint-Maartenskerk,
Pieter Reybouf, van zijn functie ontheven omdat hij de paus van
Rome aankleeft.
Hoewel beide partijen ernaar streefden « bekeringen » te verwekken en hun zienswijze te doen triomferen, besef de iedereen dat
aan dit schisma en de onbeschrijfelijke verwarring een einde diende
gemaakt te worden. In die tijd maakte de zogenaamde « conciliaire
theorie » opgang in sommige universitaire kringen. Die theorie
hield in dat het algemeen concilie krachtens goddelijke instelling
de hoogste kerkelijke instantie is terwijl de paus slechts als de
eerste dienaar van de Kerk dient beschouwd te worden. Zo zou
een algemeen concilie het recht hebben een paus af te zetten.
Volgens deze princiepen kwam een « algemeen concilie » bijeen
te Pisa in 1409. Het begon op 25 maart. De grote bekommernis
van de kardinalen was, de eenheid van de Kerk te herstellen. Men
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ging over tot de keus van een nieuwe paus, nadat men de twee
andere had afgezet. Een franciscaan, Petrus van Candia, werd tot
paus verkozen en nam de naam aan van Alexander V. Zoals
bekend zou die keuze de toestand niet verbeteren. De twee zogenaamd afgezette pausen bleven, en behielden elk hun aanhangers.
Zo waren er ten slotte drie pausen. Het grootste deel van de
christenheid verklaarde zich voor Alexander. Eerst met het algemeen
concilie van Konstanz in 1414 zou ten slotte de eenheid in de Kerk
hersteld worden. De toenmalige paus van Pisa, Johannes XXIII,
werd afgezet ; de paus van Rome, Gregorius XII, deed vrijwillig
afstand. Wat de paus van Avignon betreft, Benedictus XIV, deze
weigerde af te treden, en zou tot aan zijn overlijden in 1423 nog
een aantal aanhangers behouden. Ten slotte werd door het concilie
in 1417 een nieuwe paus verkozen, die o.z.t.z. algemeen aanvaard
werd, met name Martinus V (Otto Colonna) .
Het blijkt uit de archiefstukken van het Kortrijks kapittel dat
men aldaar, en wellicht ook op vele plaatsen, overtuigd was dat
te Pisa de eenheid van de Kerk hersteld werd. Dat gaf aanleiding
tot bijzondere plechtigheden.
Het goede nieuws over het einde van het schisma en het herstel
van de eenheid kwam toe te Kortrijk in juli 1409. Terstond werden
de klokken van de kapittelkerk geluid. Een plechtige processie werd
gehouden en Frater Jacob de Witte — wellicht een dominikaan
of een franciskaan — predikte over het verheugend nieuws van
de herstelde eenheid. Dit alles blijkt uit de rekeningen van het
Kapittel, die ook te dezer gelegenheid een bijzondere vergoeding
voor de organist en de kosters hebben ingeschreven.
In dit Jaar van het Concilie, waar zoveel over de unie van de
Christene Kerken gesproken en geschreven wordt, is het niet ongepast te herinneren aan de belangstelling en het medevoelen van
onze voorouders in die zaken van kerkelijke eenheid in 1409.
J. DE CUYPER
Bijlage
Teksten uit de kerkrekeningen
Uit het Computus fabricae of rek. van de kerkfabriek, I (1409), f. 3 :
Item pro pulsando quando prima nova venerunt de unione ecclesie,
xij. S.
Item organiste pro eadem causa de ordinatione dominorum, viij. s.
Item pro eadem causa custodibus quia laboraverunt, vj. s.
Item pro scobando ecclesiam quando processio solempnis fiebat pro
eadem unione ecclesie mediantibus scobis, ix. s.
Uit het Computus prebendarum, I (1409), f. 6 :
Item fratri Jacobo albi sermocinanti super navis unionis ecclesie, xij. s.
(Beide computus in het archief van de 0.-L.-Vrouwekerk te Kortrijk).
— Literatuur. H. Nelis, La collation des bénéfices eccléciastiques en
Belgique sous Clement VII (1378-1384), in RHE, XXVIII, 1932, p. 34-69.
J. De Cuyper, De krisis in het Kapittel van Kortrijk op het einde van
de 15e eeuw, in De Leiegouw II, 1960, p. 5-52, 169-197 ; III, 1961,
p. 157-197.

-185-FAMILIE VAN OCKERHOUT
De laatste tijd verschenen enkele familiegeschiedenissen van adellijke geslachten uit de streek van Brugge, die in opvatting en
voorstelling sterk afwijken van het oude schema, waar alleen namen,
data of onontbeerlijke eretitels de bladvulling leverden. Dat de
stereotiep geworden genealogie een verjongingskuur doormaakt, ook
bij de westvlaamse adel, is zeer verheugend te heten.
Thans is het de beurt aan de familie van Ockerhout (PROF.
E. COPPIETERS DE TER ZAELE, Histoire de la famille van
Ockerhout a Bruges, Loppem, 1961, 214 blz., 18 ill., 200 F op
per 55.55.55 van de schrijver te Loppem).
DR

De familie van Ockerhout gaat terug tot een oude Brugse familie
die een vooraanstaande rol speelde in het plaatselijk kaarsgietersambacht. Latere generaties leverden zilversmeden, bezaten twee oliewindmolens op de Brugse stadswallen (de Roompot en de Papegaai)
en brachten Placidus van Ockerhout voort, de turbulente en onrustige
abtsfiguur uit de beroerde zeventiende eeuw in de abdij van
Sint-Andries (t 1703) .
Sociaal-economisch is de familie van Ockerhout zeer interessant
en haast een type in haar genre. Vertoont ze in haar geledingen de
gestage opgang van de ambachtelijkheid naar het patriciaat en
uiteindelijk naar de erkende adel (1733), toch konden alle takken
die stijging niet bijhouden. Een tak week halfweg 1600 uit naar
Ardooie en zorgde ervoor dat de naam « Vanockerhout » (!) thans
nog de ganse gouw door, en in de jongste tijd zelfs tot in Amerika
toe, verspreid geraakte.
Maar meteen daalde de familie een paar sporten op de sociale
ladder en komen wevers, ongeletterde bakkers, mijnwerkers en
klompenmakers hun rechtmatige plaats in de genealogie opeisen.
Het strekt de samensteller tot ere dat deze sociaal zo gevarieerde
takken, die tenslotte in iedere familie voorkomen, ook hier behandeld worden, en dan nog op dezelfde voet als die takken, waarvan
de leden met geld en ere van de wereld konden scheiden, en
waarover er dus meer archief bestaat dan over de minderbedeelden.
De familie die verder te Brugge verbleef, en tot het begin van
deze eeuw een mannelijke naamdrager had in de persoon van de
bekende senator Leon van Ockerhout (t 1919), werd in 1733 voor
het eerst geadeld. De allianties die de van Ockerhout's sindsdien
konden aangaan, roepen bijna alle namen op van de Brugse adel
van meer dan een anderhalve eeuw ver.
De uitgebreide tabellen achteraan het werk, waarin de volledige
afstamming der laatste vrouwelijke adellijke van Ockerhout's zo
nauwkeurig mogelijk beschreven staat, zijn een welsprekend voorbeeld van adellijke genealogie, waarin bij voorkeur steeds dezelfde
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Crombrugghe, Kervyn, van Outryve d'Ydewalle,...) en die aan de
lezer genoegzaam laat vermoeden welke belangrijke invloed deze
gesloten, meermalen onderling verwante sociale kringen hebben uitgeoefend, en welk kapitaal aan diep en traditioneel gezond stambewustzijn er bestond.
Dit gedeelte leert ons ook hoe vruchtbaar één enkele familie kan
worden, zelfs bij families die zogezegd uitgestorven zijn. Er worden
zo maar 2.017 levende afstammelingen der laatste juffrouwen van
Ockerhout opgegeven ! Wij vergeten te veel dat wij allen dichter
aan mekaar verwant zijn dan wij gewoonlijk menen.
De familie van Ockerhout heeft in prof. Coppieters een nauwkeurig en bevoegd geschiedschrijver gevonden, die met een open
oog voor het subjectieve en het betrekkelijke der teksten een objectief aanvaardbaar beeld wist te scheppen van wat een familie in
de loop der eeuwen beroert, hoe ze opgang maakt en ook hoe ze
soms minder goede momenten kan beleven.
Uit dit levendig beeld halen wij immers méér over personen en
toestanden dan sommige zwaartillende werken die de levende mens
in zijn eigentijds milieu, in zijn doen en laten, zijn hebben en
zijn, zo jammerlijk vergeten of verwaarlozen, en van het echte
verleden, het verleden van iedere dag en van iedere familie, zo
weinig kunnen tonen.
Alleen vragen wij ons af waarom dit werk niet in het nederlands
werd gepresenteerd. Ook de taal roept iets van de sfeer op van
de familie. En het gaat hier toch in de eerste plaats om een door
en door Vlaams geslacht, waarvan alleszins de meeste leden die
in het werk voorkomen, niet eens het frans verstonden, een geslacht
dat uitstierf in de persoon van iemand die te Brugge een grote rol
speelde in het demokratische, om niet te zeggen vlaamsgezinde, milieu
van zijn tijd (blz. 116-119).
De vertaling van typische oude vlaamse woorden en wendingen,
plaatsnamen en namen van verdwenen ambten, is steeds hinderlijk
en hier en daar zelfs potsierlijk. Alle geciteerde archiefteksten zijn
daarenboven in het vlaams gesteld en staan dus steeds tussen een
franse tekst. Dit is al even eigenaardig als de spaanse of italiaanse
teksten over vreemde kooplieden in het middeleeuwse Brugge, geciteerd in verhandelingen in onze taal...
Deze éne schaduwzijde mag ons echter de vele lichtzijden van
dit uitstekend werk niet doen vergeten. Het is, kort gezegd, een
studie die navolging verdient inzake voorstelling en presentatie,
de puike materiële verschijning van het boek medegerekend. Kortom,
een waardevol en leerrijk boek.
L. VAN ACKER
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MENGELMAREN
ONGEWATERD CAMELOT EN ZOTTE PIETER VAN DEINZE

In verband met de vraag gesteld door A.M. in Biekorf, hiervoor
blz. 160. Wat betekent « ongewaterd » als bepaling van kamelot,
een zijden stof die van de 16e eeuw af, veel in de handel voorkomt ? moge de benaming « ongewaterd » kamelot wat opgehelderd
warden...
Camelot was vroeger het goedkope weefsel waarmee rondgevent
werd. Het was vervaardigd uit « kammelingen » d.i. garen van wolafval, thans kaard- of vlokwolgaren genaamd, wol die onder het
getouwe valt tijdens het weven, afgeschraafd door het kamwerk,
en dan opnieuw versponnen, weefgaren dus van minderwaardig
spinsel.
In de 16e eeuw is camelot niet alleen de benaming van gemene
zijde, geweven uit zijdeafval die men floret- of galetzijde of filoselle
noemde, waarvan de draad thans als « schappe » in de zijdeweverij
bestempeld wordt en dient tot materiaal voor halfzijden weefsels.
Met camelot werd eerst gemeen weefsel van geitenhaar bedoeld ;
later van wol. Het werd geweven van grove draad in lijnwaadkruising met zelfde dichtheid van ketting en inslag, zodat het
gemakkelijk om vollen en verzwaren was. Na het weven wordt de
lijnwaadkruising van zulke gemene stof onzichtbaar gemaakt door
vollen en wassen, en de draden worden daarna getrokken d.i. rechtgekamd en drooggescheerd, zodat het dons overal op gelijke hoogte
ligt.
Dan wordt het weefsel gereed en krimpvrij gemaakt.
Ongewaterd camelot heeft dus geen enkele bewerking van veredeling ondergaan. Het diende blijkbaar tot voering en was de voorloper van satijnvoering.
Inderdaad, in processiën en ommegangen in de 16e eeuw werd
deze stof gebruikt voor de kleding van de figuranten, zoals ni
voor de grote processiegroepen de fulgurant of blinkende goedkope kunstzijde dienstig is. Het gebruik van wollen camelot wordt
o.m. aangehaald anno 1561 in de rekening van de stad Deinze
(Maur. Sacré, uit Ed. Van Even : Het Landjuweel van Antwerpen,
1561) waar het luidt :
4 Item betaelt Antheunis Coenkins van vijf hellen roodt lakene
die mynheeren van de wet ordonneerden te coopene om den zotten
Piere daermede te cleedene ten coste van 28 s. delle compt 7 p.p.
Ende noch een halve helle gheluwst om den rock mede de boerdene
ende coste 18 s.p. Item noch betaelt Jan Wouters van 6 hellen ende
een half cameloot om in den roe te voerne 4 s. par. Item betaelt voor
den roc te makene 12 s.p. Item voor Joos Van Halewyn van twee
stilden te makene metten wapene van der stede om up den roc te
stellene voorgin ende bachten 3 s.p. Compt in al tsamen 9 p. 15 s. par. ».
Zo weten wij wat camelot was in de 16e eeuw, waartoe het
diende en hoe de nar van Deinze er uit zag op het grote rederijkers-
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feest van de « Kersouwe » te Oudenaarde, 1564, waar Deinze prijzen
behaalde in verschillende afdelingen, zodat de wetheren van Deinze
er toe besloten een zilveren schakel te kopen tot tooi van de zot
« Item betaelt ende thoegheleyt Jaspar Ghyselins als ten dienste
gheweest ende blyvende deser steden met den zotrock binnen de
stede van Audenaerde prys behaelt heeft. Ende dit te thulpen van
een zilveren scaekele : 4 p. 4 s.p. ».
Over de prijs van de stof en het maken van dat narrenpak is er
nog meer te zeggen. De volgende keer.
G. P. BAERT

WEEGLUIZEN AAN HET WERK

Biekorf hiervoor blz. 159
De vergelijkingen die gebruikt worden om te zeggen dat er veel
weegluizen « krioelen » zijn oud, ontelbaar en onuitputtelijk.
Te Kortrijk in 't oud Sioen krielde het « tallecante so zeere dat
een wonder waere om segghen ». Te Deinze in de volksbuurten nochtans vonden ze 't niet wonder om zeggen. Toen een man van den
buiten — waar ze geen weegluizen kennen, omdat er geen huizen met
verdiepingen waren en de weegluizen tocht en klampe vloeren
duchten, — in de stad kwam wonen, werd de nieuweling, door de
Deinzenaars getroost met de bewering dat het erger is in Vrankrijk
en dat te Roubaix al de huizen er van lutsen.
De Gentenaar, die weet dat de matigheid alleen voor de middelmatige geldt en daarom steeds wat overdrijft, weet dan aan de
Deinzenaar te zeggen : wij, persoonlijk 'n hebben er geen, maar in de
beluikskens van 't Tolhuis en de Muide trekken ze — de weegluizen,
in de late nacht, welgevoed van 't mensenbloed of na 't peuzelen
aan de snaren, — de gewichten van d' horlogiekasse op.
G. P. B.

BRIEF VAN CHRISTUS OVER HET TURKENGEVAAR
1684

De belegering van Wenen en het gelukkig ontzet van de Keizerstad (17 juli - 12 september 1683) hadden een grote weerklank
in heel het Westen. Met wensen en gebeden volgde men de gebeurtenissen. In 1684 kwam, onder de bescherming van de Paus, de
Heilige Liga tot stand tussen Oostenrijk, Venetië en Polen. De
sfeer van « heilige oorlog » was steeds gunstig voor allerlei vormen
van mystieke exaltatie en profetische literatuur. Het volgende
stukje bevestigt dat dit ook na het beleg van Wenen en gedurende
de veldtocht in Hongarije het geval was.
Het blad bevindt zich in bundel 1804 van het familiefonds in
het Rijksarchief te Gent. In de linker bovenhoek staan de woorden
Iesus Marya, omringd door twee gestileerde Griekse en twee Lotaringse kruisen.
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Tussen teksthaakjes hebben we een paar weggevreten plaatsen
aangevuld.
Uit de inleiding en het slot blijkt dat de brief behoort tot de
literatuur van de Minderbroeders, die de, Custodie van het H. Land
verzekerden. Heeft deze boodschap van Christus een grote verspreiding gekend ? Is de tekst ergens elders in handschrift of in druk
(vliegende bladen ?) terug te vinden ?
G. POTTIE

Tekst van de boodschap
<< Op den 18en maerte 1684 iser ghecommen [in] Jerusalem tot de
Paters Recollecten die het h: graf bewaeren / eenen pilgrim seer schoon
van aenschijn / met bleusende wanghen seer kael in het habijdt /
maer seer net / den pater die ordinare sijn officie bedient vande
pilgrims te festeren / gaet t' sanderdaechs sien naer de kamer van
desen pilgrim maer hij en vint hem niet / men gaet er noch eens /
met de princepaelste paters van het convent naer sijne kamer daer
men gheloofde dat desen pilgrim hadde gheslaepen / maer in plaetse
van den pilgrim / soo vint men inde gastekamer / gheschreven op de
tafel met gauden letteren / dese naervolghende worden inde hebreusche tale /
Ick ben Jesus christus den levenden sone Godts verlosser der gansche
weerelt / den waerachtigen ende eenighen Godt der Roomsche christenen / eenen vuytroeyer van het tursche Rijck / ende alle natien die
in mij niet en ghelooven waerachtelijck / met een minsaemheyt / mijne
wetten niet en observeren / Ick en sal mijnen ghetrauwen dienaer
Leopoldus den godtvruchtighen keyser niet verlaeten / maer oock
sijne soonen sullen voor christo / over den oosten ende westen domineren om [dies] dat sij teghen de turcken mijne vijanden / voor mijnen maen (sic) ende here ghestreden hebben / al ist dat Ick mijne
kinderen tot seer grooten noodt laete commen / Ick en hebbe hun
daerom niet laten verderfven / ghelijck gheweest hebbe voor desen die
ben ick voor alle / de gone die in mij vastelijck ghelooven sullen
gratie ghenieten / ende domineren over alle vijanden /
Op den 4en april 1684 sijn dese voorsekere wonderheden ghecommen / in het hof van sijne heylichheyt den paus van Roome met name
Innocentius ons siendelijck hooft / gheschreven vuyt Jerusalem vande
Eerw. paters Recollecten die het h: graf Godts bewaeren in alle heer
ende respect /
Copije correct vuyt het oregineel / ghetranslateert vuyt het hebreus
ende naer in latijn ende nederlandsche tale / »
FAMILIENAAM VLIEGE

In het vorig nummer (blz. 134-136) gaven we een verklaring
van de familienaam Vliege. De volgende verklaring kan er nog aan
toegevoegd worden.
Vliege kan ook de naam zijn van een stadsbode, die zijn boodschappen en zendingen « vliegensvlug » volbracht, zo b.v. Geerd
vlighe in 1348 te Leuven (zie : L. De Man, Indirecte beroepsnamen.
Revue beige philol. hist., 1959, jg. XXXVII, p. 711). In dit geval
is de naam eerder als een nomen agentis op te vatten, « hij die
vliegt, die vlug is ».
F. D.
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Over de betekenis van « pompen », werd reeds tweemaal gehandeld in « Biekorf ». (1961, 282 G.A. en 1962, 158, G.P.$.) . Het
vermoeden werd geopperd, dat Karel Van Wynendale aan het
woord de betekenis gegeven had van inzinking en uitputting bij
het fietsrijden. Zulks is gedeeltelijk waar. Beide correspondenten
schijnen echter onwetend te zijn nopens het feit, dat Karel Van
Wynendale door dat woord uiting gaf van zijn talent als beschrijvend sportreporter.
Een renner. « pompt » niet, als bij het rijden enkel de benen in
beweging zijn en het lijf en het hoofd onbeweeglijk. Dat is de
sierlijke, de minst krachtverspillende, ideale rennershouding. Bij het
pompen wringen de renners bij elke tred hun lichaam van links
naar rechts en omgekeerd.
Sommige Flandriens met wereldfaam, zoals Marcel Buyse, Felicien Vervaecke en een klein beetje Brik Schotte, pompten altijd,
van bij de aanzet. Pompen is dus per se geen teken van uitputting.
Ook bij het beklimmen van een zeer steile helling pompen bijna
alle renners. Maar als zij pompaf gereden zijn, uitgeput, beginnen
zij ook te pompen. Vandaar de uitdrukkingen : « zich afpompen
om mee te kunnen ; de pompe hebben ».
De pompende renner doet de beweging na der zuigers van de
handpompen, welke de pompiers vroeger gebruikten. Zo zag
K.v.W. de renners « pompen », als hij ze van uit de volgwagen de
cols zag bestijgen.
De andere aangehaalde betekenissen van pompen (overgeven en
het tegenovergestelde : overdadig drinken), staan ook in nauw verband met de (pompiers) pompen, maar dan niet in betrekking met
de bewegingen.
G. P. GULLEGEM
DE FRANSMAN

Als het gaat over oorlog of wereldpolitiek hoort men minder
« de Fransman » zeggen dan bv. « den Duits » en « den Amerikaander ». Aldus M.D. in Vraagwinkel hiervoor blz. 160.
In mijn streek — Zwevezele, Wingene, Ruddervoorde, Veldegem,
Loppem en Zedelgem — hoort ge wel van de Fransman spreken in
genoemde betekenis. Een paar voorbeelden : « De Fransman had
geen vliegers genoeg. De Fransman ligt in oorloge. De Fransman
zou daar beter uitblijven. De Fransman zou moeten kontent zijn
in zijn eigen land. Wat heeft de Fransman daar in de pap te
brokkelen ». Zo hoort men filosoferen (in verband o.m. met A 1
gerië) . Bij die conversaties hoort men nooit « Frankrijk » (Vrankrik)
noemen. — Bij de genoemde landen mag men ook « de Rus » en
« den Italjaander » voegen. Rusland en Italië hoort men niet. Dit
alles in de kring van boer en werkman die het anders lezen in hun
dag- of weekblad en anders horen zeggen in de radio. G. ALTOOS
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN

ALLERWERC. — In alle geval, stel li g. In een brief van 1488 schrijven de leperse afgevaardigden aan hun magistraat dat de Gentenaren
niet willen onderhandelen met Brugge en Ieper « ten zy dat de zelve
allerwerc eerst verclaersden of zy hun houden an den paix van Vranckerycke... » (Annales Emulation 13, 74). Niet bij Verdam.
BUSST EENEN. -- Stenen kanonskogels (kanonballen) . Uit het
oudere mnl. donrebussteenen. Voor de belegering van Middelburg (Vl.)
werd in september 1488 de volgende uitrusting uit Brugge aangevoerd :
« 2 waghenen met bussen, 1 waghen met buspoeder ende met steenen... ; 2 wagenen met brandhaken, 2 wagenen met bussteenen... »
(Boeck van Brugghe 243 245). Uit de volgende rekeningpost van 1489
blijkt dat de kogels voor de Oudenburgse artillerie ter plaetse gehouwen werden. « Betaelt van een hauwehamere om de busstenen te hauwene, 12 sc. par. » (Hist. d'Oudenbourg II 481). De afmetingen waren
alsdan 2 tot 5 duim voor klein en middelgroot geschut. In 1411 leverde
Heine Coolman van Damme 600 « donrebussteenen » voor het Brugse
gemeenteleger ; de soorten werden alsdan onderscheiden naar het
gewicht (8, 4 en 2 pond). Men betaalde 8 sc. 4 d. groten het honderd.
(Inv. de Bruges IV 97) . Vgl. Mn1W s.v. steenbusse.
GHIST VAT . — Vat waarin men bier laat gisten. Tot de uitrusting
van de brouwerij van Ghiselbrecht van Herpen te St.-Michiels behoorden in 1520 : « 9. ghistvaten » samen met « een braucupe metten
binneboom, 2. stellebacken, 10 stuucmanden, 30 biertonnen ». (Proosdij
nr. 1295, f. 1211.
HOSTIEVAT. -- Ciborie. De inventaris uit 1424 van de kerkschat
van de St.-Donaaskerk te Brugge vermeldt o.m. « een hostievat met
der wapene [van eerbarer joncfrauwen Lisbette Parools] vorseid, weghende 2 maerc ende 5 lood Vlaemsch ghewichte ». (Beffroi I 326).
Vgl. syn. sacramentvat te Brugge in 1554 (Biekorf 1961, 191).
PATRIX HOL. — Het Hol van St.-Patrick of Sint Patricius' Vagevuur, de beruchte bedevaartplaats in de krocht van Lough Derg (op een
eiland ten westen van Ierland). Aan een man die de bedevaart volbracht had schonken de wetheren van Damme in 1403 een steungeld.
De tekst in de stadsrekening luidt : « Item ghegheven bi bevelne van
buerchmeesters ende van scepenen Clais vander Muelne de welke penitentie ghedaen hadde in Patrix hol, xl. s. » (Biekorf 1950, 42-44).
Blijkbaar een navolging van fr. le trou Saint-Patrice.
SCUETELIGGHE. -- Handelaarster in houten (en aarden) vaatwerk ; vrouw. van mnl. scuetelare (schotelmaker), fr. escuelière ; pottenwijf. De Ieperse stadsrekeningen van 1325-27 (Comptes Ypres, ed.
Desmarez-Desagher II 489 536 703) noteren de volgende uitgaven :
« Betaelt Grielen de scueteligghe omme scuetelen ende platelen ende
stopen ende sterven, telen, lepelen, teimse ende ander dinghe, 26 sc. »
— « Betaelt der scueteligghen up de Cliestrate van telen ende van
rufelen, 40 sc. » — « [Aan]] de scueteligghe, van telen, van rufelen.
van panneschachten, 26 sc. ». In 1314 was het Williaume le Sceutelare
die « rufelen » en « telen » aan de stad leverde (Comptes I 493) . --De beroepsnaam scuetelare werd door Verdam alleen als fna. opgetekend : Pieter de Scuetelare, Willem Scotellare (Brugge 1302). Misschien
waren deze Brugse « familienamen » in 1302 nog werkelijk beroepsnamen zoals te Ieper in 1314.
A. V.
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VRAAGWINKEL
Jan Verscharen
Het volgend rijmpje (slot van een vertelling ? ) zou in 't Manneke
uit de Mane te vinden zijn, zo verzekerde mij een vriend. Ik kon het
echter niet terugvinden. De mondelinge versie luidt :
Hier ligt begraven Jan Verscharen
D. D. C.
die stierf voor de noene om den kost te sparen.
Stermbet - Stormband
Cloquet geeft in zijn Lexique des termes architectoniques het woord
stermbet met de uitleg : « Se dit en Flandre de la bordure en bois
le long des rampants de la couverture d'un comble saillant sur un
pignon ». Ongeveer hetzelfde dus als fr. contrevent. Stermbet schijnt
me een vervorming te zijn uit stormband (De Bo, Vercoullie). Is die
uitspraak stermbet ergens in Vlaanderen bekend ?

C. L.

Greten
Greten, uitspr. grèten, is tergen ; met iemand greten = de draak
met hen steken. Dikwijls als paarwoord in grèten en trèten. Een greter
is iemand die veel spot en schimpt. Is dat woord eigen westvlaams ?
en is de oorsprong ervan bekend ?

A. B.

Christenslaaf van Zonnebeke
De Ieperse Broederschap van de H. Drievuldigheid had begin september 1776 een christenslaaf uit Algiers vrijgekocht. De man werd
op 17 november 1776 plechtig te Ieper ingehaald. Hij was geboortig
van Zonnebeke en zijn naam was Franciscus-Josephus van Elslander.
Is hij de laatste christenslaaf die door de Ieperse confrerie vrijgekocht
werd ? En zijn er bijzonderheden over de persoon van deze Zonnetekenaar bekend ?
C. B.
De bekering der Vlamingen
In sommige oude almanakken wordt jaarlijks in de «Verklaeringe»
de verjaring opgegeven van « de bekeeringe der Vlaemingen ». De
datum van dit historisch feit is nu eens 697. dan weer 679. Blijkbaar
een verwisseling van de twee laatste cijfers. Maar waar vandaan zouden
de almanakschrijvers hun datum — 679 of 697 — hebben gehaald ?
P. D. S.

Brugse Almanakken
Nog in 1896 verscheen bij de drukker-uitgever Geuens-Seaux te
Brugge de Brugschen Almanak, een voortzetting van de gelijknamige
almanak die vroeger bij Bogaert (v6ór 1819 ?) en bij De Moor gedrukt werd. Is 1896 het laatste jaar van deze almanak ?
Niet te verwarren met de andere Brugschen Almanak die in 18521883 (en later ?) door de drukker Herreboudt werd uitgegeven.
Van een andere almanak : Den Gids in Brugge ken ik evenmin het
laatste jaar. Deze almanak werd gedrukt door Vande Casteele-Werbrouck
en is zeker verschenen van 1836 (le jaar) tot en met 1855. Waarschijnlijk ook nog na 1855 ?

E. N.

1 Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 82, Brugge
Abonnementsprijs : 125 F.
Postrekening : 2335.37
Drukkerij G. BARBIAUX, Minderbroedersstraat, 20, Brugge
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DE KAPITTELS VAN HET GULDEN VLIES
IN MIDDELNEDERLANDSE TEKSTEN

De Orde van het Gulden Vlies, die te Brugge door hertog
Filips van Bourgondië gesticht werd en 14 van haar 23 kapittels (1430-1559) heeft gehouden in dietse steden van onze
nederlandse provincies, heeft geen officiële dietse documenten
van haar bestaan nagelaten. De taal van de Orde was immers
van het begin af het frans — de taal van de stichter -- en
het frans is de officiële taal gebleven ook nadat de Habsburgers de souvereiniteit hadden overgenomen. Geen spoor
van diets in het archief van de Orde, tenzij de persoons- en
plaatsnamen in de genealogische nomenclatuur van een deel
van de ridders.
Van de Ordonnances et Institutions (Statuten) van de
Orde zijn talrijke mooie verluchte handschriften bewaard
gebleven ; op één na — een engelse overzetting — zijn alle
in het frans. De tekst van de Statuten werd gedrukt in het
frans, latijn en spaans ; een gedrukte nederlandse versie is
niet voorhanden.
Er bestaat dan ook geen officiële dietse terminologie van
de Orde. Teksten en berichten over het Gulden Vlies die
in middelnederlandse bronnen voorkomen zijn van niet-officiële
aard. Invloed van de franse en latijnse modellen wordt echter
met de jaren zeer merkbaar.
Het onderwerp van onze mededeling is zeer beperkt. Het
gaat alleen om een bondig overzicht van oude dietse teksten
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die handelen over de Ordekapittels en voorkomen in kronieken
en in rederijkerswerk. Buiten beschouwing blijven de Vlaamse
annalisten die in het latijn geschreven hebben, zoals De But,
Meyerus (die de registers van de wapenheraut heeft gelezen),
Marchantius. Men weet dat onze Vlaamse kroniekschrijvers
voor de Bourgondische periode veel gingen ontlenen aan de
Frans-Bourgondische historiografen, n.l. Monstrelet, Olivier
de la Marche, Molinet, Chastellain.
Olivier van Dixmude
De oudste dietse vermelding van het Gulden Vlies vinden we
in de Merkwaerdige Gebeurtenissen (1377-1443), een kroniek van
de Ieperse voorschepen Olivier van Dixmude (ed. Lambin, blz. 136137 ; Ieper 1835) . De tekst uit 1431, die een zeer persoonlijke
klank heeft, luidt als volgt.
« Item Sinte Andriesdaghe voor midwinter, zo hilt myn heere
van Borgoingen eene groote feeste van zynre ordere te Ryssele
binder stede, ende daer gaf by vier en twintich ruddren zine ordene
genaemt tguldin vlies, ende daer zwoer elc in den handen van mynen
heere veele dincs dat elkelic niet ne wiste, ende waren alle rikelike
eens gheabitueert (op dezelfde wijze gekleed), ende myn voorseide
heere diereghelyke, ende waren twee waerfven elc vercleet teenre
vigelie ende teenre messe. »

Nicolaas Despars
Despars (t 1597), die in zyn Chronycke van Vlaenderen vlaamsbourgondisch materiaal verwerkt, noteert getrouw de Kapittels van
de Orde. Het blijft echter meestal bij een vermelding van plaats en
datum plus een opsomming van nieuwgekozen ridders. Over de
stichting en het eerste Kapittel is hij wat uitvoeriger en wordt
taalkundig belangrijk.
Bij de stichting van « die ordene van den Gulden Vliese », zo
verhaalt Despars (III 315), werden 31 « rudders van name ende
van wapenen zonder reproche » opgenomen. De hertog als « hooft »
van de Orde gaf « hemlieden met eenen XCIIII poincten ende
articlen in cuere, daer zy hemlieden naer te regelene hadden : ende
presenterende voorts een ijghelijck van hemlieden een pensioen van
duyzent guldenen tsjaers, metsghaders ooc eenen halsband huerlieden leven lanck gheduerende drie marck gouts, niet ghemaect
dan van goude vierslaghen ende viersteenen (achtervolghende zijnder
devise) zeer constich in mencanderen ghevrocht, ende met een Guldevlies daer anhanghende. Daer wierden ooc alsdoen die vier princi-
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paelste officiers van der zelver ordene ghecreeert ende ghemaect : te
wetene die canchelier, tresorier, greffier ende herault van wapenen ».
Over het « eerste capitle ofte feeste van de Gulden vliese » te
Rijsel gehouden in 1431 « met uytnemende veel princelicke welvoughende solemniteiten ende ceremonien, drie daghen lancé gheduerende », deelt Despars bijzonderheden mede over de kledij van
de ridders. De hertog trok met de ridders naar de kerk « twee ende
twee te gadere, hebbende elc eenen rooden scharlakene mantel anne,
zeer rijckelick gheboort ende ghevoert, met eenen caproen up thooft
van den zelven sticke, daer langhe smalle steerten of pendanten an
waren, die welcke zy over huerlieden costelicke halsbanden, met
den Gulden vliese, ooc een reyse ofte twee rondsomme den hals
sloughen, achtervolghende die zeer lovelicke ordonnantie dies angaende ghemaect ende oyt tzijdert inviolabelicke gheobserveert ende
onderhouden totten daghe van hedent ». (Despars III 326-327) .
Alleen voor het 14e Kapittel, gehouden te 's Hertogenbosch in
1481, geeft Despars nog iets meer dan een naamlijst van ridders.
Op dit Kapittel werd immers Filips, het zoontje van Maximiliaan
van Oostenrijk en Maria van Bourgondië, een kind van 28 maanden,
tot ridder geslagen door Adolf van Kleef, heer van Ravestein,
Wijnendale en Torhout. De kleine stelde zich bij die ridderslag
tegen Ravestein te weer, zo vertelt Despars : hij trok « stappans
zijn rapier » uit « als of hy hem hadde willen weeren », tot genoegen
van de Vliesridders en van zijn ouders die allebei tegenwoordig
waren (IV 205-206 ; naar Exc. Cron. f. 2201.

Divisiekroniek
De Cronycke van Hollandt Zeelandt ende Vrieslant (Leiden 1517)
geeft een relaas van de Kapittels van 's Gravenhage (1456) en
Valenciennes (1473) .
's Gravenhage 1456
« Dese heren inden page vergadert wesende, hilt die prince een
costelic ende excellent hof ende feeste vanden heren des oerdens
vanden gulden vliese dier xxvj. int getale waren ende die hertoge
als een deken ende opperste van desen was die xxvij.
Ende behalve dese waren dair noch vergadert vele graven baroenen
ridderen heren ende edele sciltknapen sonder getal.
Dese feeste ende triumphe vanden gulden vliese wert gehouden
in die grote kercke die alomme mit costeliken guldenen lakenen
(geborduert ende gewrocht vander historien van iason hoe hij dat
gulden vlies int eylant van colcos ghewan) behangen was, mit meer
andere vreemde ende wonderlike historien, die ghenoechlik waren
om sien.
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Daer was groot gheluyt van trompetten, van snaerspul, van
musyken ende andere melodien, die heren ridderen ende edelen
staken ende torneerden dagelixs mit groter genoechten ende vrolicheit... » (f. 297) .
Valenciennes 1473
« Op dese tijt als inden iare 1473 ontrent meydach quam hertoge
kaerle met groter feesten ende triumphen binnen die stede van
valenchijn in henegouwen, om aldaer te houden die feeste vander
ordene des gulden vlies oft toyson.
In deser feeste ende solenniteyte quamen meest alle die heren
vander ordene die ic hier noemen sal niet na hoer coemste ende
hoge geboerte, mer nadat si in der ordene geweest ende gecommen
waren ende eerst vanden ioncsten angaende, als here lodewijc van
chattegyon... here lodewijc van gruythusen grave van wintonien
stathouder van hollant... Nu waren daer sommige uuter oerden gestorven... ende in deser heren stede ordineerde ende gaf die ordene
die hertoge desen na bescreven heren » (f. 334 r. en v.).
Anthonis De Roovere
Uitvoerig en belangrijk voor de terminologie is de Excellente
Cronike in de beschrijving van de Brugse Ordekapittels van 1468
en 1478 ( 1 ) .
In 1468 hield Karel de Stoute zijn eerste Kapittel van de Orde
in de 0.-L.-Vrouwekerk. De Brugse stadsdichter heeft goed uit
zijn ogen gekeken en de ridders beschreven zoals hij ze, in processie,
zag optrekken naar de kerk.
Kapittel van 1468
Hoe dye Hertoghe Kaerle begonste te houdene sijn oordene vanden gulden Vlyeze. Dat .lii j. Capittel.

Item int jaer 1468 den .vij.sten dach van Meye doe begonste die
Hertoghe Kaerle sijn oordene te houdene vanden gulden Vlyeze...
Eerst so ghinghen sijn edelen processyewijs, twee ende twee te
samen totter kercken van onser vrauwen.
Item daer naer quamen .xxij. Heraulten ooc te voet, verwapent
met diveersche wapenrocken huyt diveersche landen. Te wetene,
huyt Cecilyen, huyt Bertaengien, huyt Normandyen, huyten lande
van Cleve, ende huyten lande van Gheldre.
Item daer naer so quam te peerde ghereden den Secretaris
vanden Toysoene, ghecleet met eenen rooden langhen keerle, ende
(1) De Excellente Cronike deelt over de eerste opgenomen (6e,
7e en 8e) Kapittels alleen de namen van de nieuwe ridders mede,
zoals de andere Vlaamse Kronieken. (Onze franstalige Wielant en
Oudegherst handelen niet over het Gulden Vlies).
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met een roode mutse up sijn hooft ende eenen rooden capproen
vanden selven, die welcke hiet meester Martin van Steenburch.
Item ter luchter hapt vanden voorseiden Secretaris, so reedt die
Heraut vanden Toysoene hebbende eenen rooden keerle aen, ende
een roode mutse up sijn hooft, aen sijnen hals een costelicke coliere
van goude, daer alle die wapenen vanden heeren vanden Toysoene
in gheamaelgiert stonden.
Item daer naer quam mijn here die bisschop van Doornicke te
peerde, als Cancelier vanden Toysoene. Ende ter luchter sijde reedt
die Hofmeester mer Pieter Bladelin, als Tresorier vanden Toysoene,
ende was ooc ghecleet met eenen rooden keerle, ende eenen rooden
capproen up sijn hooft.
Item daer naer so quamen dese naervolghende heren vander
oordene vanden Toysoene, ende die hadden aen roode clocken,
die ghevoert waren ende costelick gheborduert met goude metten
vierslaghe, ende ooc ghevoert met witten fineirde, ende elc hadde
up sijn hooft eenen rooden sijden capproen, ende reden processyewijs in deser manieren...
Item in deser rijckelicker manieren soe reden dese voorseide
.xiiij. heren tsanderdaechs te Vespere, ende tsondaechs ter hoochmesse. Ende es te wetene dat dese voorscreven heeren up den selven
sondach savonts reden ten .vij. hueren vanden avende ter Vigelie,
al met swarte clocken ende swarte capproenen. Ende des maendaechs ter sielmesse van ghelijcken elck metter ordene ».
De auteur van dit deel van de Excellente Cronike, Anthonis
De Roovere, voegt er nog bij dat de graaf van Nevers, die voor
het Kapittel gedaagd was, niet verscheen ; deze afvallige ridder
had « sijn coliere vander ordene » teruggezonden en tot bestraffing
werd zijn wapen « verdeckt met swarten Lakene ». (Exc. Cron.
f. 135).
Het Ordekapittel van 1478 -- het dertiende in de reeks — werd
gehouden in de St.-Salvatorskerk en was tegelijk een grote rouwplechtigheid voor de gevallen hertog Karel en een herstichting van
de Orde door hertog Maximiliaan. Opmerkelijk is dat Anthonis
De Roovere, waar hij in 1468 alleen de optocht van de ridders
door de straten had mogen aanschouwen, ditmaal in de kerk aanwezig is geweest en heel nauwkeurig het ceremonieel van de uitvaart,
de ridderslag en de oplegging van de ordeketen beschrijft. Hij was
niet ver van het koor. Had hij de hand in de bijzondere opschikking
van het koor en het koorgestoelte ? Of is het als stadsdichter dat
hij als bevoorrechte toescfiouwer werd toegelaten ? Zijn uitvoerig
relaas uit de Excellente Cronike kan hier nu geen plaats vinden ( 2) .
(2) Zie daarover onze mededelingen in het tijdschrift WestVlaanderen VIII, 1959, blz. 65-67 ; XI, 1962, blz. 363-364, alsook de
teksten in de Bijlage waar Exc. Cronike geëxcerpeerd wordt.

-- 198 —

En ook van zijn « Droomrefrein » over deze ontroerende plechtigheid kunnen hier alleen een paar strofen ter sprake komen.
In zijn gedicht van 1478 op de dood van Karel de Stoute, dat
feitelijk de plechtigheid van het Dertiende Ordekapittel beschrijft (s),
noemt Anthonis De Roovere de kapittelblazoenen (wapenborden)
die boven het koorgestoelte waren aangebracht (v. 103-105) :
die levende [ridders] hadden temmeren soe men plach,
maer der dooden schylden aen riemkens hyngen,
aen bijteeken kent men alle dyngen.

Hij beschrijft verder de uitvaart :
eenen heraut sach ic daer offeren mede
een tafereel met droever lede...

Menigeen weende bij het zien van de heraut die het wapenbord
(tafereel) van de gevallen Hertog ten offer droeg :
daer vloyden die tranen boven conden...
om flatmen daer brochte dat tafereel,
want diens men die wapenne soude vermonden
was doot gerekent int gras gesonden
te nyeuten geheel,
nochtans en was geen weerdeger yuweel...

Het « toysoen » (ordeketen) van de Gevallene werd « geoffert
daer ten outare » en groot was de vreugde toen
« ... maxymylijaen ons prince gepresen
heeft doordene besworen boven delen... »

(v. 198-200).

Hoewel De Roovere sedert 1466 « stadsdichter » van Brugge
was, toch is zijn gedicht van 1478 geen officieel stuk, het wordt
al te duidelijk gedragen door een persoonlijk gevoel van verering
en dankbaarheid jegens de gevallen Hertog en van gehechtheid
aan het huis van Bourgondië-Habsburg. Men vindt er de ontroering
in weer die, in de Excellente Cronike, het uitvoerig relaas van
de plechtigheid in de St.-Salvatorskerk zo heerlijk bezielt ( 4) .
Een andere toon vinden we in het Guldenvliesgedicht dat door
de Brusselse stadsdichter Jan de Baertmaker alias Smeken (t 1517)
werd gewijd aan het Ordekapittel dat in 1516 in zijn stad werd
gehouden (5 ) . Dit stuk van 456 verzen, dat de zwanenzang van
Smeken moet geweest zijn, verschijnt als een retorisch en officieel
refrein dat alle feiten en namen van de plechtigheid methodisch
behandelt. Smeken vervult op eervolle wijze een taak die hem
(3) J. J. Mak, De Gedichten van Anthonis De Roovere blz. 351359 (Zwolle 1955).
(4) Excellente Cronike f. 201v-202v.
(5) Dr. G. Degroote, Gedicht op de feesten te eere van het Gulden
Vlies te Brussel in 1516. Antwerpen 1946 (De Seven Sinjoren). —
In de Bijlage verwijst de afkorting Smeken naar deze voortreffelijke
uitgave.
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als stadsdichter werd opgelegd of die hij in deze hoedanigheid
rneende te moeten vervullen. Zijn gedicht werd ten andere te
Brussel gedrukt en uitgegeven op 15 november 1516, drie weken
na de Kapittelfeesten (6).
Het lange gedicht van Smeken, dat cultuurhistorisch zeer belangrijk is, komt de terminologie van de Ordekapittels slechts in geringe
mate verrijken. In 1516 schijnt de « Guldenvliestaal » van de rederijkers een vaste vorm te bezitten. En het lange gedicht door Marcus
van Vaernewyck van Gent in 1559 gewijd aan het laatste Ordekapittel en opgenomen in zijn Vlaemsche Audvremdigheyt (uitgegeven te Gent in 1560 door Gheeraerdt van Salenson) (') kon
reeds teren op een soort officieuze dietse terminologie van het
Gulden Vlies.
A. VIAENE
BIJLAGE

Lijst van middelnederlandse Guldenvliestermen
In deze woordenlijst worden de voornaamste termen samengebracht, met opgave van datum en bron (tot en met Smeken
uit 1516) . De vermelding supra verzendt naar hierboven medegedeelde teksten. De woorden worden alleen beschouwd in hun
bijzonder verband met het Gulden Vlies.
BROEDERSCIP. - Vertaling van fr. confraternité. Brugge 1468:
« (nieuwe leden ontvangen) int broederscip van der zelver ordene ».
(Despars IV 19) . De Orde was tevens een 0.-L.-Vrouwconf rerie.
DEVISE. - Symbolisch teken, kenteken (niet kenspreuk of
motto !) ; fr. livrée, signe distinctif, insignes. In deze bet. nog in eng.
device. Despars III 316 : « (een ordeketen) ghemaect... van goude
vierslag hen ende viersteenen (achtervolghende
achtervol bende
zinder devise)) ... »
l
Smeken beschrijft in 1516 (v. 224) « de nieu Devise ghepresen »
van de jonge koning Karel, nl. de Herculeszuilen : « twee pilaren
int zee op een rootse gheresen ». Despars III 314 : « behanghen
met allerande tapijtserie ende lakene (verciert... met diversche princelicke wapenen ende divisen) ».
ERAUDEN. - De staf van herauten (en poursuivants) die afhingen van de Wapenkoning (Toison d'Or) . Zie verder s.v. Mutse
en Secretarisen.
(6) Het gedicht van Smeken raakte verspreid in rederijkerskringen. De deken van de Axelse St.-Barbaragilde, kapelaan Jacob
de Hondt (t 1529), heeft er de twintig eerste strofen van overgeschreven in zijn Kroniek en het vervolg inroza samengevat ;
zie N. de Pauw, Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten
II 409-418 (Gent, KVA. 1903-1914).
(7) Bibliographie Gantoise, ed. F. Vanderhaeghen 1145.
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FEESTE. - Ordekapittel. Rijsel 1431 : « ... zo hilt myn heere
van Borgoingen eene groote feeste van zynre ordere... » (Merkwaerdige Geb. supra) . 's Gravenhage 1456 : « hof ende feeste
houden... ; die feeste ende triumphe vanden gulden vliese » (Divisiekron. f. 297 ; supra) . Brugge 1468 : « Myn gheduchte heere hilt
zyne feeste van Sente A nd riese, dat men heedt de feeste van der
oordene van den Gulden Vliese... ». (Dagboek der Gentsche Collatie 458 ; ed. Schayes 1841) . De benaming « feest van SintAndries » schijnt de oudste benaming voor « kapittel » te zijn ; in
1468 ook sente 1 oorfis f eeste genoemd (Memorieboek van Gent I 273) .
GOUDEN VLIES. - 1. De ordeketen. Brugge 1478 : « een groot
zwart fluweele cussen, ende daer up liggende tgouden vlyes ;.. .
Maxymilyan... anhebbende tvoorseyden gouden vlies » (Boeck van
Brugghe 4-5) . — 2. De ramsvacht als juweel van de ordeketen ;
bij Despars III 316 : « eenen halsband... met eenen Guldevlies
daer anhanghende... » Over gulden en zilveren vlies als muntnaam, zie Biekorf 1956, 358.
HALSBAND. -

Ordeketen. Despars III 316 supra.

HUYCKE. - Ridderkleed. Brugge 1478 : « Ende dese [heren]
hadden alle nyeuwe swarte huycken aen, ende daer up die oordene
vanden Toysoene... ; ende doe ghinghen die heeren vanden Toysoene alleen inden choor, hare swarte huycken ofdoende... ende
sy quamen weder boven, alle ghelijc met peersche fluweelen heucken,
costelick gheboort van goude... ende si hadden capproenen van
ghelijcken up hare schouderen ». (De Roovere, Exc. Cron. f. 202) .
CAPITLE. - Zitting van de Vliesridders in de Kapittelzaal van
de kerk, gehouden na de plechtigheid in het koor. Brugge 1468:
« (namen van overleden ridders) alle ghelijck deser werelt overleden tsijdert tlaetste capitle ». (Despars IV 19) . Op deze « kapittelvergadering » werden de nieuwe ridders verkozen en de klachten
en grieven voorgelegd. Het Kapittel was maar een onderdeel van
de « feeste », doch heeft naderhand zijn naam aan het geheel der
plechtigheden gegeven.
CAPPROEN. - Kap door de ridders modieus gedragen : opgerold
(zie rollecappruyn) en met « steerten ofte pendanten » (fr. cornette
pendante) . Teksten Brugge 1468 supra ; 1478 s.v. huycke.
KEERLE. - Staatsiekleed van de officieren (heraut, griffier en
tresorier) van de Orde. (Brugge 1468, supra) . Deze officieren
waren geen ridders. Keerle is een burgerlijk kleed, gedragen door
magistraten e.a. De ridders dragen het niet, wel dragen ze mantele,
clocke, huycke, capproen.
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CLOCKE. - Riddermantel. Brugge 1468 : « hadden aen roode
clocken ; ... al met swarte clocken ende swarte capproenen » ;
v. Exc. Cron. supra.
COLIERE. - 1. Gouden keten met wapens in email van de
ridders, gedragen door de Wapenkoning. Brugge 1468 ; zie hierboven blz. 197. — 2. Ordeketen. De graaf van Nevers had « syn
cohere vander ordene » teruggezonden. Brugge 1468 ; Exc. Cron.
f. 135.
CUERE. - Statuten van de Orde. De hertog « ghevende hemlieden 94. poincten ende articlen in cuere ». (Despars III 315).
LARGESSE ROEPEN. - Op grote feesten, zoals blijde inkomst
en ordekapittel, riepen de herauten largesse ! largesse ! als teken
dat rijke geschenken zouden uitgedeeld worden. Brussel 1516 : « Men
riep largesse dat liefde dede Doer edelhede naer doude sede ».
(Smeken, ed. Degroote blz. 17) . De helft van de geschenken ging
naar de herauten zelf, de andere helft naar de trompetters en
speellieden.
MONTJOYE ROEPEN. - De wapenkreet van Filips de Goede
was Nostre Dame de Bourgogne en vooral Montjoye Saint Andrieu
(Sint-Andries was de schutspatroon van het Bourgondisch Huis) .
Brussel 1516 : « Na den maeltijt (banket van de Vliesridders) riep
men monioye ». (Smeken, ed. Degroote blz. 17) .
MUTSE. - Hoofddeksel gedragen door de officieren (heraut,
griffier en tresorier) van de Orde. Brugge 1468 supra. De officieren
droegen geen kaproen. De Roovere zag en noteerde hetgeen wij
nog op de bekende miniaturen van de Ordekapittels kunnen zien.
ORDENE. -- 1. De Gulden Vliesorde als vereniging of confraterniteit. Valenciennes 1473 : « Inder ordene zijn. Inder ordene
commen. Uuter oerden gestorven zijn » (Divisiekron. f. 334) .
« doordene besweren » (De Roovere, Gedichten ed. Mak, blz. 358) .
« Twee heeren van den hoordene » (Boeck van Brugghe, anno 1481.
blz. 35) .
2. De ordeketen. Brugge 1478 : « eene nyeuwe swarte huycke,
daer dye gulden oordene up lach... ; ende daer up dye oordene
vanden gulden Vlyese... ; mijn heere van Lannoy... hinc den
prinche die edel oordene aen synen hals » (De Roovere, Exc. Cron.
f. 202) .
3. Ordekapittel. Brugge 1468 : « Doe begonste die Hertoghe
Kaerle sijn oordene te houdene vanden gulden Vlyeze » (De
Roovere, Exc. Cron. f. 135). Deze bet. niet bij Verdam.
RAUCAPPROEN. - Rouwkaproen door de prins en de Vliesheren
gedragen bij lijkplechtigheden. Brugge 1468 (begrafenis van Jacques
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de Bourbon) : « Ende vier Heeren vander Oordene ghijnghen neffens den lijcke verslooft elck met eenen groten capproene. Ende
die hertoghe Kaerle ghinc inden rauwe... met eenen raucapproen
ghesloof t... » (De Roovere, Exc. Cron. f. 135 v). — Brugge 1473
(lijkstoet van hertog Filips) : « ... vier conijnghen van wapenen
vercleet metter wapene van Bourgoengien met Raucapproenen al
verslooft, ende daer up draghende elc een gulden croone ». (id.
f. 166v) . De Vliesheren droegen ook « swarte clocken ende swarte
capproenen » op de statutaire rouwdienst voor overleden ridders die
bij elk Kapittel voorzien was ; zie boven s.v. clocke.
ROLLECAPRUYN. - Opgerolde, gefatsoeneerde kaproen ; fr. chaperon bourrelet, chaperon coif f é en béret. (De hoge Bourgondische
mode van ca. 1430Y. Brussel 1516 : « Met ronden rollecapruynen
op thoot, So men die droech in voerleden daghen ». (Smeken
vv. 175-176).
SECRETARISEN. - De officieren (heraut, griffier en tresorier)
van de Orde. Brugge 1478 : « Ende die Erauden ende Secretarisen
vanden Toysoene met hemlieden seer costelic ghecleet ». (De Roovere,
Exc. Cron. f. 2031 .
TABERNACULEN. - Getimmerde nissen boven het koorgestoelte
waarin de wapenborden (« tafereelen ») van de ridders waren vastgemaakt. — Brugge 1478 : « een nyeuwe lijste... daermen dye
tabernaculen vanden Toysoene boven stelde, om aen te hechtene ».
(De Roovere, Exc. Cron. f. 2011..
TAFEREEL. -

Wapenbord (paneel), kapittelblazoen. — Brugge

1478 : « Hertoghe Karels wapene hinck al der upperst boven den

tafereelen van den Hertoghe Maximiliaen... Aldus hanghen die
Tafereelen sint Salvators... Ende onder die Tavereelen vanden
Toysoenen daer die heren doot of waeren, daer hinc een swart
laken... Ende ooc die wapenen vanden selven dooden heeren ne
hadden gheenen tymmer (helmteken) boven, maer hinghen aen
riemkins van pointratueren ». (De Roovere, Exc. Cronike f. 202°203) . — « Eenen heraut sach ic daer offeren mede een tafereel
met droeven sede ». (De Roovere, Gedichten ed. Mak blz. 355) .
— Brussel 1516 : « Boven tghestoelte waren ghulden cleeren Daer
boven dat .xxxi. tafereelen stonden Met scoonen wapenen... Boven
des keysers hooch tafereel... (Smeken ed. Degroote vv. 103105, 253) .
TOYSOEN. - Heeft de drie betekenissen van Ordene hiervoor.
1. De confraterniteit. Brugge 1478 : « die heren vanden Toysoene...
Dye Herault vanden Toysoene... Also vele barnende keersen alser
heeren waren in den Toysoen behorende... Die Erauden ende
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2. De ordeketen. Brugge 1478 : « het toysiong annemen » (Boeck
van Brugghe 4) . « Sijn toysoen geoffert daer ten outare... » (De
Roovere, Gedichten ed. Mak blz. 358) . — Brussel 1516 : « het
toyson hebben » (Smeken v. 437) .
3. Ordekapittel. « Het vj. Toyson ghehouden te Ghendt... Hier
naer volcht vii. Toyson ghehouden te Berghen... Dit es tachste
toysoen, ghehouden inden Haghe... » (De Roovere, Exc. Cron.
f. 117, 176) . 1481 : « syn toysoen houden » (Wonderl. Oorloghen
van Maximiliaen, ed. Jappe Alberts 105 ; Groningen 1957) .
TOYSON DOR. - De benaming Toison d'Or van de wapenkoning
van de Orde wordt niet vertaald. Brussel 1516 : « De trompetters
en herauden quamen Ende doen toyson dor alleene... » (Smeken
v. 146) .
VIERSLACH. - Vuurslag ; ofr. fusil, nfr. (18e eeuw) briquet.
Brugge 1468 : « (clocken) gheborduert met goude metten vierslaghe »
(De Roovere, Exc. Cron. f. 135). Despars III 314-315 : « (een
steenen leeuw) hebbende in zijn een voorste clauw een stalen vierslach, ende in dandere eenen viersteen... Die gheheele zale was van
boven tot beneden met wit roodt ende blauw zarck behanghen,
tallen tante deurzaeyt met vierslagpen ende viersteenen ». (Dit alles
in de beschrijving van de bruiloft van 1430) . Vgl. Mn1W IX, 1485.
VIERSTAEL. - Vuurslag, mnl. vuuriser, vierslach hiervoor. Brussel 1516 : « ... tgulden cruys van sinte Andries metten vierstale
groot van weerden... » (Smeken v. 54) . 1481 : « dat alle die voornoemde heeren... tgulden Vlies met den vierstale aenveert hadden,
als broeders » (Wonderl. Oorloghen Maximiliaen 106) . — Vierstael is ook een muntnaam uit 1493-1520.
VIERSTEEN. - Kei waaruit men vuur slaat. Samen met het
vuurslag vormt de vonkende « viersteen » de « devise » van de hertog

die in de Ordeketen is uitgewerkt. Teksten hiervoor s.v. vierslach.
Over vieryser als muntnaam, zie Biekorf 1956, 358.
VLIES. - De Gulden Vliesorde. 's Hertogenbosch 1481 : « (de
heraut zal allen noemen) die onder tvlies behoorden » (Wonder!.
Oorloghen Maximiliaen 105) .
WAPENE. - Wapenschild (« scilderie » op het « tafereel »), geschilderd blazoen. Ook in de bet. tafereel « wapenbord ». Zie de
voorbeelden s.v. tafereel ; ook nog Exc. Cron. f. 202 v (1478) :
« Ende elck heere ghinck staen inden choor onder sijne wapene ».
Vgl. Smeken v. 337 : « Die wapenen vanden dooden heeren waren
met swertten laken al beleyt ».
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ALS DE LANSIERS TE BRUGGE LAGEN

DE KAZERNS AAN DE KRUISPOORT
vervolg en slot van blz. 175
De grote maneuvers van Passendale
Moeder Riedere, de laatste marketente ( 1) van de piotten, kan
dat beter uiteendoen : « Da' was al in deftigheid, zegt ze alzo op
heur gemak, er hing een kort wijd blauwroksje over die broek en
een hagelwit schortje, boven de tunieke was er een brede rieme
waaraan dat 't jenevertunnetje met koperen banden vastehing. Op
't hoofd droeg ik een zwart tolen marinenhoedje en aan ieder arm
hing er een geestig koperen paandertje met koeken en eiers en...
avangmars !... op de stap van 't muziek, mee met de soldaten :
En avant la cantinière
la cantinière, la cantinière...
Ja 'k, 'k kosten marseren in mijn tijd, en met een grote haren
hoed aan ging ik zelfs mee met de grote maneuvers naar Passchendale al de kanten van Roeselare ( 2). We vertrokken 's nuchtends
vroeg te vieren en prins Boudewijn was daar ook, 'k heb hem zelfs
een dreupel verkocht al de kant van een gracht, ja 'k, maar zie 'k was
er danig van gepakt en aangedaan. »
«'k Gelove dat heel goed, bevestigt tante Fiene die geboortig is
van Roeselare, 'k was ik dan ook maar een schoolmeisje en 'k drumde
deur al 't volk naar de Zuidstrate. Lusjes wilden daar prins Boudewijn een stoel presenteren maar hij refuseerde en ging op zijn ransel
zitten neffens de simpel soldaten. 'k Zie hem daar nog voor mijn
ogen en da 'k hem tegenkwame 'k zou hem herkennen, waarachtig
ja 'k ( 3) . De vijand lag te Oekene en 't reuzelde soldaten, de
mensen ha'n er nog nooit van zijn leven zovele thope gezien en
z'ha'n toch zo een leute en zongen :
Ziet de soldaatjes door het veld marseren.
Met 't muziek in d'hand,
Tot aan de knieën in 't zand ;
En al de meisjes daar achtere floreren,
Ze volgden heel kontent
Al op het reziment.
(1) Marketente : marketentster, fr. cantinière. - « Z'is gekleed
lijk een marketente » wordt nog gezegd van iemand die raar « aangetroeteld » (aangekleed) is. Marketente te zijn was een voorrecht
van de vrouw van de schoenmaker en kleermaker van de piotten.
's Namiddags kwam ze naar de cantine met kitten warme koffie
en bijspijs, en bediende de soldaten. Ze mocht ook wassen en
strijken voor de mannen.
(2) Over die grote maneuvers in West-Vlaanderen en de « Slag
van Passendale » in 1887, zie Biekorf 1950, 115-117.
(3) Andere anecdoten over de populaire Prins Boudewijn, die aan
die maneuvers deelnam, in Biekorf 1950, 116. - Prins Boudewijn
van België (1869-1891) was de kroonprins en de oudere broeder
van prins Albert, de latere koning Albert.
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En we leerden nieuwe liedjes :
't Was op dien dag een blij gelach
Wanneer men al die soldaten zag,
Ja groot en kleen was op de been,
Men zag de vreugde van iedereen.
Piot, lansier of grenadier,
Ze waren allen met veel plezier,
Niemand was kwaad op de soldaat,
Ze trokken allen naar Paschendaal...
Maar zes maanden nadien was 't een ander paar mouwen : we
kregen de wree' mare dat prins Boudewijn... he, ja,... dat ie doo'
was enee ; dat waren toch eendelinge dingen ! En ze zongen seffens
weer een nieuw liedje :
't Is maar zes maanden geleden,
Dat hij in de veldslag was,
En hij marseerde tevreden
Door meersen en door het gras,
Genen moed kwam hem te ontbreken
Want hij marseerde heel vlug,
Hij sprong over grachten en beken
Met ransel en geweer op de rug.
In den bloei van zijne jaren
Rukt de dood hem van ons af ;
Elkeen roept nu vol bezwaren
Nu rust hij in het duister graf.
Ja Belgisch volk, maak veel droefheid }
bis.
over dit treurig afscheid

Mandus zingt zijn soldatenliedjes
Mandus Pape van Moerkerke, die ook de maneuvers meegedaan
had, moest dikwijls zingen van de kommandant om de soldaten
op te monteren. Een eerste was 't volgende.
1. De maneuvers zijn weer daar,
En wij moeten al te gaar,
Nu gaan schieten zonder lood,
Ja de veldslag die is groot,
Maar er is geen een soldaat,
Die daarom zijn leven laat ;
't Is maar oorlog in 't klein,
Tegen dat 't zou nodig zijn.
rein :
Refrein
En wij zijn soldaten en goede kameraden
Met ons muziek trekken wij door de straten
Ja vlug en rap met het muziek in d'hand,
Wij zijn de strijders voor ons Belgenland.
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En wij spelen hem een toer ;
Want zijn dochter of zijn meid,
Ze wordt algauw van ons gevrijd.
Een soldaat van 't regiment
Geeft zij dan een schoon present,
En dat meiske is niet kwaad,
Z'is kontent van dien soldaat. Refrein.
3. Met de ransel op de rug,
Lopen wij nog rap en vlug,
Door de bossen en het veld,
Wij marseren als een held.
Zo gaan wij met kloeken moed,
Ja den vijand in 't gemoet ;
Vinden wij hem in een hoek,
Hij krijgt daar op zijnen broek. Refrein.
4. Als de maneuvers zijn gedaan,
Mogen wij vertrekken gaan,
Wij verlaten 't regiment,
Ja verheugd en heel kontent,
En ons alderliefste zoet
Komt haar vrijer tegemoet ;
En het meiske zegt hem dan,
Nu wordt gij toch mijne man.
rein :
Refrein
Wij moeten nu den oorlog gaan uitvoeren,
De meiskens staan verblijd naar ons te loeren,
Zij volgen ons verheugd en heel kontent,
Want hunnen vrijer is bij 't regiment.
Als afwisseling zong hij ook nog het volgende strijdlied waarin
de Vlaamse leeuw mag meebrullen in de aanhef van 't refrein ;
zelfs Vlaanderens helden worden opgeroepen.
1. Ziet ginder komt de troep weer af,
Sasseurs te peerd in volle draf,
En de piotjes gaan aan 't hoofd,
Met hunne broekjes opgesloofd.
De kurassiers die staan op zij,
En de lansiers rijden voorbij,
Gieden te peerd dat triomfeert,
Ziet 't is vandaag de moeite weerd.
Refrein
rein :
En het is geen pijn,
Soldaat te zijn,
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Het is de schreeuw
Der vlaamse leeuw,
Als dapper held
Gaan wij door 't veld ;
Zo zullen wij ons defenderen.
En wij strijden hand in hand,
Voor de koning van ons land,
Voor vorst en vaderland zullen wij marseren.
2. En komt de vijand in ons land,
Wij doen hem sneuvelen in het zand,
Lijk Breidel en van Arteveld,
Die vroeger vochten met geweld.
Zo triomfeert ons Belgenbloed,
Met den drapeau onder de voet,
Van 't Franse leger onzen vijand,
Belgie was vrij ten allen kant. Refrein.
3. De glans der wapens en der zon,
't Muziek te peerd die dan begon,
Eenieder mens stond aan zijn deur,
En ziet de troepen van den kommandeur ;
Met blote sabel in zijn hand,
Het blonk en klonk langs alle kant,
De grenadiers en kurassiers,
Maken parade met de lansiers. Refrein.
rein.
4. Gij allen die nu valt in 't lot,
Die moet marseren voor piot,
Of voor sasseur of grenadier,
Jagers te voet of kurassier ;
'k Raad u allen aan, maakt geen droefheid
G'hebt vlees en brood op uwen tijd
En goed verteer, wat vraagt gij meer ?
Wij zijn gekleed gelijk een heer. Refrein.
rein.
De boer die soldaten ingekwartierd had moest ogen voren en
achter hebben en goed waken om niet al te veel bedrogen te
worden.
« De kapitein lag in de beste kamer en onder de kasse stonden
er een paar nieuwe schoens die hem kosten dienen, want zijn
stampers waren versleten. Maar hij peisde : 'k heb al een haan in
mijn ransel en nu nog dat erbij, 'k ga dat eerlijk aan de boer
wijsmaken en zei : « We vertrekken morgen te zeven uur in de
stad, Ransel met de Kieke de kok, de goê [nieuwe schoens] gaan
vertrekken en de slechte blijven thuis. »
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Dagelijks leven rond de kazerne
Dat floreren met de meisjes was ook niet uit de lucht gegrepen
want : « een soldaat draagt zijn liefde waar hij gaat ».
De lansiers in tenue, — een dolman met gele koorden versierd,
en een helm lijk een tafeltje met rode pluimen, — hadden bijzonder
veel aantrek van 't straatjesvolk, dat was elegant en ze sprongen
in d'oge ( 4) . Doch als ze naar 't kamp reden kwamen de stoppelweeuwen nevens 't paard gelopen met 't kind op de arm : « Gauw
hier pak je vuiligheid mee ! »
« Dat is niet om te boffen, zegt Sermeentje die met een lansier
getrouwd was, maar ze zijn toch veel groter en flinker als die
kortgestuikte zandstuivers (piotten) . En daarbij, je moet een zekere
grootte zijn wee'je om lansier te zijn. 'k En zegge niet, 't gebeurden daar ook veel schurkestreken met 't konzul. Alla die een
twij f eiare getrokken had bleef daar in d'onzekerheid met « dat
ijzer in je buik » totdat de ware en de ingebeelde zieke afgewezen
waren. »
't Hoveniertje had presies alzo gevaren. « Mijn zeune had
numero 99 en had er zich zoveel als uitgetrokken en moeder sloeg
al de deeg om koeken te bakken. Maar als 't aan numero 95 afgelopen was begosten ze van her te onderzoeken en er wierd hier
een keppe afgewezen en daar nog enen met perteksie naar huis
gezonden en de derden kost niet dienen voor een onbekende ziekte
en numero 99 wierd de laatsten opgeroepen ; en wij mochten wijnder
koeken eten in 't verdriet. »
't Was geraadzaam van met 't konzul thuis te blijven want
vijandiggezinde buitenj ongens durfden met uitgetrokken kalsijstenen
bombarderen. Sommige jongens die er zich uitgetrokken hadden
gingen zich verkopen voor 1600 frank aan « een zielhond » — een
lapper die daar rondliep — of gaven zich op in 't winkeltje van
Babe in de Vulderntrate die ze op een lijst tekende. Wie zich
thuis niet jeunde of niet wist waaruit of waarin kwam daar ook
« zijn vel verkopen », en zong nog het luidst van al het liedje van
de « bloedwet ».
't Was wel meest daarom dat het leger geen goede naam had,
de ouders vreesden slecht gezelschap, en wie niet al te ver woonde
kwam de vrije avond naar huis en werd verweten voor « papsoldaat ».
« Maar als ze hoegenaamd geen kot kosten houden met een
soldaat en dat arrest en bak niet hielpen, zegt Bekuutje, wel ze
stampten hem dan buiten. De kazernpoorte wierd wagenwijd opengezet, zijn knoppen en flosse daar in 't publiek afgesleurd en met
wat schippen onder zijn gat vloog hij de strate op ».
In de Vutderstraat bij 't piottenkazern was het kafeetje op kafeetje,
en daar tussenin stonden er nog een droog loziest (voor rond(4) De muzikanten hadden witte koorden en pluimen.
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leurders) en drie danszalen. Bij Mieten in de Ballong, bij pokke
Sof ie dansten ze ook en g'had dan de biezoes, de lokvinken, waar
dat er geen week voorbijging zonder batteren. Geen wonder dat
't reglement soms de doortocht van de Vulderstraat verbood aan
de soldaat en dat er een « faksiong » dienst deed.
De lansiers kosten maar moeilijk dansen met hun sporen, ze
vernestelden in de zwaaiende rokken en scheurden ze in vendels ;

Brigadier van het 3de lansiers op de koer van 't kazern
(v(5ór 1914)

't was zelfs verboden in sommige danszalen en de soldaat praamde
dan de sporen af ter plaats, want zonder sporen werd hij op straat
gepakt. In 't Peerdestraatje in 't Romeintje speelde er een orkest
van vier man en ze dansten boven, doch als er gevochten werd
wierpen ze elkaar van de trappen.
« Ja, ba ja 't, dat is toch geweten, verzekert Leon de gewezen
lansier, piotten en lansiers kosten malkaar niet geluchten, en ze
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vochten voor een strooi. Op de Vismarkt gingen de piotten naar
den Dolfijn en de lansiers speelden baas in den Karpel en in
Berlijn. Maar niettemin ziet, ze vochten zijnder algelijk onder malkaar voor een meise en ze waren er op beluimerd, ba ja z' toch.
Zeg, de pliese was er niet geren bij om die mannen te scheen, neen
ie man, zo een wree' duivels ! den azent maakte hem aantijden uit
de voeten, want ie deelde ie mee in de slagen en wie ging het hem
aflekken ? ze sloegen zijnder trouwens met gespoorde botten. 't Was
juiste daarmee dat er de zondag- en maandagavond een piket
lansiers uitging om die dulle vechters op te leen. »
En 't was al niet veel beter buiten de Kruispoorte, beweert Marie,
g'hadt daar in 't Meulenstraatje 't Boerenhol bij de « fraze » aan
't Kloddefabriekstje, en 't was daar ook nooit effen. Je kan peizen,
't straatje wierd 't Klein Vulderstraatje genoemd. En je mag zekers
zijn als ze 't de zondagavond op iemand voorzien ha'n dat ze de
maandag met versterkinge daar gezet waren om 't kotje kleine te
slane. 'k Wete dat nog heel goed dat er een soldaat de zondagavond gestoken was en 't vroos dat 't kraakte ; de maandagavond
daarop kwam er daar alzo een bende van wel honderd lansiers stap
en half door de Kruispoorte gegaan rechte naar 't Meulentje.
't Herbergstje was van zijn eigens op slot en grendel, maar die
soldaten ha'n geen tijd te verletten : met de sabel stekten ze de
pannen van 't dak en staken de fentenelen in flenters. Heel 't kotje
wierd kort en kleine gemaakt : de spellewerkkussens vlogen op
strate en spellewerkstokken en blomwerk 't wierd al vaneen gesleurd ; de brandende stove lag uitgetrokken en de biertunne liep
uit, en met de vers gebakken broo'n op de top van de sabel
trokken ze er van deure, anavang mars, naar een ander kotje om
de reste van hunder tuimen uit te werken. »
En niettegenstaande dat ze gevreesd werden, bleven ze toch de
aantrek van 't straatjesvolk. « Zie, zegt de bazinne uit d'afspanninge, je zou daar vergaapt staan op kijken als 't revue was voor
de lansiers : van als de trompetten aan 't schetteren gaan begint
dat vrouwvolk op de kloefen te wuppen en te springen en met
d'arms in de lucht al schuddend en wringend voor 't muziek
te peerde, dansten ze met vijve, zesse in een reke heel de breedte
van de Langestrate deure, totdat ze t'endend asem zijn. Daar is
geen houden aan en je zou ze niet tegenhouden met een peerd,
't zit hunder in 't bloed van kindsbeen af. En dan die zotte
meisens die nevens 't peerd van hunder Fluppen lopen en zottebollen ? »
Moeder Oktavie, een neerstige vrouwe uit een zijstraatje, was
daar niet mee gediend, en als heur Lizaatje alzo te wege naar
't lief liep was moeder er rap bij om ze van 't plankier te trekken
en met een lap achter heur ore : « Wa'dinge je zou gij daarmee
vrijen ? lelijke bucht, je zou gij alzo lopen met eentwat dat zijn
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gerief hee't in Salawa (Charleroi) ? je weet gij heel goed dat 't een
walekop is, wa'dinge ? » (5)
De jonge spellewerksters kenden ook de vertolking van elke
« sonnerie ». Te zessen mochten de soldaten uitgaan, doch de gestrafte niet en ze vooisden met de klerong : « 't zijn altijd dezelfste,
't zijn altijd dezelfste ».
Als ze 's avonds ten tienen blaasden : « A volie ! piot ! De kè... sse
uit ! »
Voor de koffie riepen ze : « Kaffie met broodjes ! Kaffie met
broodjes ! » En voor de soep : (gestampte patatten met sluwers en
drendels) : « Wil je ze niet eten — Laat ze staan ! »
Als ze 's noens de officiers aan tafel blaasden : «'t Is voor de
die-e — Die ze meer zien kappen offe 'k ik !
De paarden verstonden ook heel goed die sonnerie en ze begosten
te kappen en te slaan om seffens eten te krijgen.
Het paard van de troep werd goed verzorgd en zodra het niet
meer foeterde of iets mankeerde werd het verwezen. Voermans en
handelaars kochten die afgekeurde dieren en het was nog zo gemakkelijk niet om een bereden paard in te spannen en te leren trekken.
Elke zaterdag die de Heer verleende was er voor de noene
venditie van het stalmest aan de achterpoort die uitkwam op de
veste. Zuwerlingen zoals Bellegems en Roelofs en Timmermans
enne... meest boeren van Sijsele, deden daar een koopje en betaalden in de afspanning waar dat de deurwaarder alles opschreef. De
baas was immers de grootste opkoper van 't stalmest, want hij dreef
handel in vetsels en liet seffens alles voeren en laden met « de
staande wagen » van Sandertje van Baas naar de statie met bestemming voor Kortrijk. Twee beerzoekers, lijk Jantje de Toldere en
Diezen de Schietere die een schortje hovenierland hadden, mochten
daarna de afval thope vagen op een steekkarretje.

Overheid
« Dat gebeurde ook wel dat er op een schone zomerse dag een
keer feeste was op 't veld voor d'overheden, zegt Moeder Riedere.
Die officiers waren al van d'hoge burgerije of van de eèldom. En
die feeste heette geloof ik « de pipperoende » en dat was lijk een
toogdag en koopdag voor de rijke dochters die door de jonge
officiers gekeurd wierden. Mama kwam in open kalleze (calèche)
gereên met de koetsier in livrei, en de dochtertjes zaten daar heel
opgezet glinsterend van 't goudewerk en de kostelijke stenen onder
een zijden parassolletje. Maar die kost reed als amazone te peerde,
dat sprong nog meer in d'oge. 't Was een sliert van fateuren,
(5) Volgens mijn zegslieden waren er zeer veel Walen onder de
lansiers ; ze moesten vier jaar dienst doen en de piotten maar
22 maanden.
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kavaliers en amazonnen langs de Maalse steenweg ; allee 't was
een deflee van de siek en iedereen stond aan de deure naar dat
rijk vertoog te kijken. Maar 'k zou niet kunnen uiteendoen waarin
dat 't spel bestond : ze droegen lijk een gouden blommetje en ze
moesten ogalow de kavalier met de roze aanvallen. Nu tot daar,
't bijzonderste was toch de repow, ze deden een « mondje babaatje »
met 't dochtertje en de kennismaking was gebeurd. Je moet weten,
een officier mocht niet trouwen met d'eerste de gereedste, neen,
neen ie, d'er woerd daar goed achter gekeken. En dat meistje moest
een goe' dote he'n, ze moest wel 40.000 frank borge staan om op
goe' voet te kunnen leven, en ze moest bovendien van stand zijn
want 't was altijd parleele f cassis.
Veel officiers woonden in den omtrek van 't kazern in huizen
met een achterpoort als uitgang voor 't paard, of een « portekossi »
als zij « treing » voerden. 's Avonds bezochten ze een stamcafé
waar ze onder elkaar waren, de Lion Belge in de Langestraat was
er op gekend en het lokaal de Zwarte Kat werd de Chat Noir
gedoopt. Ze zaten er halve nachten en kwamen dan in 't duikertje
langs een zijpoort in 't Koopmanstraatje 't kazern binnen.
De eerste wereldoorlog bracht de omkeer. De kavalerie werd gemotoriseerd. De lansiers geraakten op de achtergrond, de kanoniers
hielden het wat langer uit doch zouden weldra ook hun paarden
erbij verliezen. En 't was gedaan met de veelkleurige tenues. Onze
soldaten keerden in 1918 van het front terug in kaki, ook de
lansiers. Verarmoede « soldatedweils » kregen een uniform cadeau
en 't refreintje hing in de lucht :
Ziet ze floreren, Sof ie en Mie
Met hunne kleren al van kakkie,
ziet ze maar stoefen, op hunne kloefen...
Naar 't Soldateveld reden nu piotten in kaki met mitrailleurs,
nog eerst op hondekarren, dan ook getrokken door poneytjes, maar
weldra met automitrailleurs. 't Was opgeschept met paard en
« Peerdewater » en heel dat soldatenleven rond de Kruispoort.
M. C.

ZIJN PORTIE ZAND ETEN
In Biekorf 1962, 156, vermeldt M. C. dat men niet mag klagen als
het groenset tussen de tanden kraakt, vermits men « twee maten zand »
moet binnenhebben, vooraleer te sterven. Mijn moeder zaliger (18671948) sprak in dergelijk geval altijd van « een avot asse ».
G. P. GULLEGEM

Als we zeiden « ètje ! » omdat er zand of iets kraakte tussen onze
tanden, dan zei moeder ( die van Kuurne was) : « ge moet zeven avot
zand eten om in den hemel te geraken ». Dat was in de jaren 1910.
F. D.
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DE RADIO IN DE VOLKSMOND
ZWEVEZELE EN OMMELAND

De radio is een sprekende persoon in huis. Men spreekt tegen
hem, men spreekt over hem. Men apostrof eert hem, men spreekt
hem tegen, men spot en gekt er mee. Hij krijgt aleens complimenten maar nog meer zottigheid te horen. En men kan hem
niet meer missen.
De dagelijkse omgang met de radio heeft allerlei zegswijzen en
uitdrukkingen in het leven geroepen. Ik heb opgetekend hetgeen
ik hoorde te Zwevezele en ommeland, d.i. Wingene, Koolskamp,
Lichtervelde, Ruddervoorde, Veldegem, Oostkamp, Loppem en
Zedelgem. Mijn zegspersonen zijn mensen van te lande, werkman,
kortwoner en kleine burger. Een eerste « zante », die voorzeker van
veel kanten kan aangevuld worden.

Radiotoestel
De algemene naam is de radio ; men hoort ook nog de muziekdoze, de muziekkasse, de speelkasse : benamingen die van de fonograaf op de radio zijn overgegaan. Gemoedsbeweging geeft allerlei
namen, zoals dat muziekding, die radiobak, die zeverbak, waarover
verder meer.
In de dagelijkse omgang is hij en hem genoeg : « Zet hem open.
Doet hem spelen. Draait hem uit. Geeft hem zijn peil. Hij speelt
te luide. Hij krakt en hij spokt ».
De « technische » termen zijn eenvoudig. Men draait aan de
radio, er zijn draaiers en duivers aan, puisten rechts en links. Er
zitten lampen (buizen) in. En ieder kent de tenne (antenne) en
den tèr (aardsluiting) .
Van een nieuw apparaat zegt men : «'t Is een schoon meubelstuk, een om in de beste plaatse te staan. 't Is een schoon dingske.
't Blinkt lijk ne pauw. Hij speelt lijk zoeve. Hij klinkt lijkt belle ».
Een oude radio. «'t Is maar een oude doze meer. Hij heeft
zijn tijd gehad lijk de braambeiers ».
Defekt of gebroken. « Hij staat daar lijk een doodkiste. Er komt
geen klank of stank meer uit. We zijn er wel mee met zo'n rommelkasse. Hij moet naar 't hospitaal. De muziekkasse moet g'opereerd
worden ».
Versleten. « Smijt dat scherminkel op zolder. Smijt dat spel,
dat kraam buiten. Smijt dat oud karjot op de vuilhoop. Hij is geen
roste sou meer weerd ».
Draagbare radio's (transistors) zijn nu zeer in de mode. « Ze
dragen ze overal mee lijk hun kindje. Ze gaan nog moeten voetjes
aan die muziekdozen zetten dat ze kunnen meelopen lijk een
hondje ».
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Aan- en afzetten
De mensen zijn vooral gesteld op « schoon muziek », het overige
is speciaal voor de liefhebbers en bijkomstig. Sportliefhebbers kennen de namen van hun virtuozen in de reportage. Een bekende
figuur is Jan Lambin « die al de feesten en foren en ommegangen
van 't land kent » en een kloeke stem heeft.
Aanzetten.
Zet hem open. Doet hem spelen. Draai eens aan zijn pierluit
voor een beetje muziek. Draai ne keer (aan de knop, aan de puiste)
dat we iets horen. Niet te luide, anders vliegt de muziekdoze rap
weer toe. Steek een kluite in den orgel dat we wat horen. Draai
eens aan de wrange dat we zien dat er nog leven in zit.
Afzetten.
Draait hem uit. Geeft hem zijn peil. Geeft hem zijn bon.
Hier zie, ge moogt ook gaan doppen (bij het uitdraaien) .
Snijdt ze de kele af (kraaiende zangeres) . Nijp ze dood.
Lapt die spreekkasse maar toe (bij uitzending in vreemde, onverstaanbare taal) . Doet dat geruchte maar uit.
Slapenstijd. « Zet die radiokasse maar af, z'heeft al heel den
dag staan tuurluten dat horen en zien verging. 't Is daarmee amen
en uit voor vandage. »
In een groot gezin ziet de radio af. Iedereen draait er aan.
Komt er iemand thuis, 't eerste dat hij doet is een draai geven
om iets anders te horen. Vandaar dan tegenspraak totdat vader
opschiet : «'t Moet hier gedaan zijn met dat radiogezever, draait
hem toe en 't is uit en amen ».
Dat is toch ne f oef elare met die radiokiste (een die gedurig
op een andere post zet) . 't Is een radiozot (die altijd naar andere
uitzendingen zit te zoeken) .
Ge zoudt verdorie er naar zitten luisteren en uw patatten laten
aanbranden (of : uwe pap laten overlopen) . Zo verslaafd dat ge
er lam en ziek van wordt als padde.
Ge gaat zeker die radio nog meedoen naar uw bedde ! (tegen
een die er 's avonds niet van weg kan) .
Radio bij geburen. « Dat muziekding is daar heel den dag aan
't turelutten, 'k en weet niet hoe ze daar tegenkunnen tegen zo'n
zagen, dat zou mij mijn kele uithangen dat spul ».
Zacht en luid spelen
Te luid. «'t Is lijk ne kerkorgel. 't Is of dat al de duvels van
d'helle uitgebroken zijn ».
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Te zacht. « 't Is om erbij in slape te vallen. 't Is lijk een eerstekommunikant die zijn biechte spreekt ».
Als men 's morgens de radio openzet en er komt nog geen
muziek of zang uit : « Ze slapen nog. Ze zijn nog niet wakker,
die schoonweremakers ».
Boos omdat hij niet schoon speelt : « Die radiobak kan voor
mijn part vierkant ontploffen ».
In een huisgezin waar schelden en verwijten dagelijkse kost is,
zet men binst de ruzie de radio « wagenwijd open », men laat hem
tuiten en tieren van 't vaderland weg om het geschreeuw te overdonderen. Dan zeggen de geburen : « 't Is were duvelskermesse in
dat duvelskot ».
Storingen. « Hij krakt were. Hij spokt. 't Is lijk ne kaffiemeulen.
Hij staat daar weer te grollen lijk of dat hij zeer in zijn buik heeft.
Hij heeft een snotvallinge. 't Is lijk een oud wijf dat de kinkhoeste heeft ».
Als de donder « er in zit » (bij onweer) : « 'k Gelove dat er
spoken in zitten. Hij zal nog 'n keer in een knoop slaan lijk ne
versleten paraplu ».
Berichten
Weerbericht. « We kennen dat spel. We zullen zien, zei den
blenden ». Bii voorspelling van slecht weer : « Zeg, kerel, ge klapt
tegen mijn kloefen zulle, met dat gedurig hondeweer. Slaat maar
uw boeken toe. 't Is alle dage dezelfde soepe ».
Politiek. « Dat het al waar ware dat ze zeggen, er zouden geen
leugens meer zijn. Ze kunnen al schone klappen en zepe aan den
haard smouten. 't Is al flauwe zever tegare. We kennen dien
hutsepot aan zijn smake ». Ongeduldig : « Haast u maar, vent,
ge zoudt beter een schoon liedje zingen ».
« 't Is weeral 't zelfde liedje. 't Is weeral dezelfde kul. 't Is
vandage flauw. Die daarmee zijn pap moet koelen ewel santé ».
« 't Is alle dage denzelfden blink. Ze maken er nen deeg van.
Wie moet er al die zeveringe slikken ».
Troebele gebeurtenissen in vreemde landen. « 't Is best dat 't verre
is. Ze kunnen ons alles wijsmaken dat ze willen. We kennen die
fabels al lang. We zijn van gisteren niet, zulle >>.
Sport. Dat is voor de mannen. « Foert met al dat sportgedoe »,
zeggen de vrouwen. « We zijn beter met een goede snuif dan met
al die flauwe kul. W'hebben al sport genoeg met onze manaaize
(menage) ».
Als vader meedoet aan voetbal-pronostiek, dan moet alles muizestil zijn als ze de punten mededelen, of anders 't is « bal populaire »
(ruzie), vooral als zijn pronostiek tegenvalt.
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Muziek en Zang
Schoon muziek. « Dat klinkt lijk hemels muziek. Mijn benen
beginnen te jeuken om een flikker te slaan. 't Is eentje van wipmijn-doze ».
Ongunstig. « Weg met dat blekmuziek, met dat tingtongel. Draai
dat oud kraam toe met al dat gebrul. Die verdiksen aap (radio)
speelt nu juiste niets anders dan ingelsche zever (jazz) die nieverans
op trekt. Dat heel die rommelkasse naar de mane vliegt met dat
gelul. Hangt dat klutterspaan te drogen ».
Zangkoren staan algemeen in de gunst. Maar over individuele
zangers is het oordeel verschillend.
Zanger.
Gunstig. « Die kan ze nog goed afdraaien. 't Komt als gegoten
uit zijn mond. 't Is een fijne ».
Zware stem. « Die heeft een ferme stemme in zijn kele hangen.
Hij kan goed donderen. 't Is lijk een klokke ».
Vervelend. « Welk een verdikse zage is me dat. Hij staat daar
al een kwartier te tieren en te tuiten lijk of dat de wereld aan
't verzuipen is. Zet die plakzeveraar af ».
Ongunstig. « Hij zingt lijk een die de kinkhoeste heeft ».
Zangeres.
Lieve stem (in lichte lied) . « Dat moet een snel dingske zijn.
Het is een van kust-mijn-lippe ».
Vreemde zangeres, zingend op fijne slepende wijze en waar men
« geen gebenedijd woord » van verstaat : « Ze blèt om moeders
mamme. 't Is were die blètkouse ».
Nachtegaal. De waardering voor de nachtegaal-zangeres en operasopraan is eerder gering ; men apostrof eert ze : « Ge moet niet
schremen, uw melk staat op (of : ge gaat uw flassche krijgen) ».
Ook nog : « Ze blèt lijk een geite die moet jongen. Z'heeft de
buikpijne ».
Gunstig : « Er zit een veugelke in heur kele dat piept ».
GUIDO ALTOOS

TENTOONSTELLING OUD KORTRIJK
In het Stadsmuseum Broelkaai te Kortrijk wordt een belangrijke
tentoonstelling gehouden van oude stadsgezichten en documenten over
het oude stadsbeeld. Een verzameling, bijeengebracht uit het bezit
van de stad en uit tal van particuliere collecties. De mooi geïllustreerde
Catalogus brengt een waardevol historisch overzicht van de oude Kortrijkse instellingen en gebouwen. In een volgend nummer komen we
er op terug. (Open tot 15 september elke maandag, woensdag, zaterdag
en zondag ; toegang vrij).

B.
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MENGELMAREN
HERMANS TORREKEN TE NIEUWPOORT

De Kroniek Rybens (1757-1818) beschrijft het uurwerk op het
torentje van de (verdwenen) Oostendse poort : twee ruiters schermden tegen malkaar gedurende elke uurslag (Biekorf 1961, 46) .
Belangrijk is de aantekening die op deze mededeling volgt : « Een
diergelijk werk heeft ook eertijds geplaetst geweest op de Halle
Torre, alwaer als het uer sloeg twee postueren uytkwamen, verbeeldende twee smeeden, die elk op de beurt op eenen aenbeeld
sloegen met eenen haemer, op yder uer een slag. Die postueren
wierden genaemd Herman met zijnen zoon, waeraf die Torre nog
heden den naam draegt, want men zegt gemeenlijk niet de Halletooren, maer wel Hermans Torreken ».
Door J. N. werd in Biekorf 1962, 32 de vraag gesteld of Hermanstorreken misschien een « volksetymologie » is voor Uurmanstorreken
« zoals ik nog van een oude Nieuwpoortenaar heb horen zeggen » ?.. .
Die Herman op de toren is echter een oude Nieuwpoortse figuur.
Hij verschijnt in het Lied op de belegering van Nieuwpoort anno
1489. In de derde stroof, die de aanval van de Fransen beschrijft,
komt Herman aan het woord. De stroof luidt :
et Herman, die op der clocken sloech,
Hi sach int Fransche heyr :
« Wel op, ghi borgers van Nieupoort,
Stelt u nu vromelick ter weyr,
Want ons en gaet geen slapen aen :
Ick sie die Fransche knechten
Blanck in haer harnas staen ».
Die Herman wordt door de liederdichter voorgesteld als een
levende torenwachter die de vijand op de stad zag aankomen en
tijdig alarm heeft geluid. Heeft men na 1489 die gedenkwaardige
Herman als smid in het torenuurwerk geplaatst en hem een « zoon »
als partner gegeven ? De overlevering van Hermans Torreken en
« Herman met zijnen zoon » schijnt in deze richting te wijzen. Of
stond Herman dan toch vóór 1489 als mechanische figuur in een
torenuurwerk te Nieuwpoort, en is hij door de fantasie van de
dichter als torenwachter in de geschiedenis van het beleg betrokken ?
Het « oudt Liedeken » waarin Herman optreedt heeft als beginregel : « Souvereyn van Vlaenderen » en staat in het bekende Antwerpse Liederboek van 1544 (ed. Koepp 160, 269 ; Antwerpen 1930.
Vgl. ook C. C. van der Graf t, Mnl. Historieliederen 109-113 ;
Utrecht 1904) . Het liedje, dat ouder is dan 1544 en waarschijnlijk
opklimt tot 1490-1500, behoort tot het type ruiterliederen. In de
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geworden is :
Die dit liedeken dichte
Dat was een ruyter goet,
Hi faelgeerde in zijn gesichte,
Dies truerde hi in sinen moet.
Hy bidt Maria, die maghet soet,
Dat si dat soete Vlaenderlant
Wilt nemen in haer behoet.
Het liedje werd gezongen op de wijs « Nieupoort hout u vaste »,
in latere variant « Nieupoort hooghe van mueren ». Misschien is
deze melodie terug te vinden. En dan zou de wakkere Herman
van 1489 verdienen eensdaags in het fijne klokkenspel van Nieuwpoorts toren met naam en klank te herleven.
A. V.

GESCHIEDENIS VAN DE VERWOESTE GEWESTEN

1914-1921
Door de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen
werd in 1959 een wedstrijd uitgeschreven voor monografieën en
uitgaven over lokale geschiedenis van geteisterde gemeenten in de
oorlogsperiode 1914-1918 (met inbegrip van de eerste jaren van
terugkeer en heropbouw) . « Als bijzonder waardevol zouden beschouwd worden, naast de geschiedenis van de plaatselijke oorlogsgebeurtenissen
zelf,
gegevens over het leven van de gevluchte
g
^ de gg
g
en ontheemde bevolking in België, Frankrijk en elders, alsmede
illustratie(
foto's,postkaarten)} en andere documenten
illustratiefoto's
».
d
Een wedstrijd die zeer meegevallen is : 25 manuscripten werden
ingezonden, waarvan 9 een premie wegdroegen. Vooraan staat
Dikkebus (oorlogsdagboek van Pastoor van Walleghem, ingeleid
door Jozef Geldhof) . In de reeks dagboeken volgen : Rumbeke
(oorlogsdagboek van Pastoor Slosse, ingeleid en aangevuld door
J. Delbaere) ; Komen (dagboek van Pastoor Delporte, bewerkt door
Albert Vanneste) ; Diksmuide (brieven en dagboeken verzameld
door Theofiel Hosten) .
In de reeks studies gingen de premies naar : Roeselare (Michiel
Debruyne) ; Lo (Roger Mattys) ; Poelkapelle (Robert Bucarne
en Jan Steen) ; Staden (Paul Billiet) ; Beerst en ommeland (Modest
Joseph) .
In de overige inzendingen waren vertegenwoordigd de gemeenten :
Dadizele, De Panne, Ieper, Leke, Lombardzijde, Nieuwpoort, Passendale, Torhout, Merkem, Mesen, Middelkerke en Wervik.
Het verslag van de jury werd gepubliceerd in het Jaarverslag van
de Dienst voor Culturele Aangelegenheden, 1960, blz. 14-23, waar
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De Bestendige Deputatie wil de vruchten van haar gelukkig
initiatief niet in dossiers opsluiten : in zitting van 1 september 1960
werd beslist de uitgave van de geprimeerde monografieën te ondersteunen. Uitgave die werd ter hand genomen door het Genootschap
voor Geschiedenis (Société d'Emulation) van Brugge. De publicatie
van een eerste werk, het « Oorlogsdagboek 1914-1918 van Pastoor
Slosse van Rumbeke », mag tegen einde 1962 verwacht worden.
Zeer omvangrijk en buitengewoon belangrijk voor het oorlogsgebeuren in en om Ieper is het oorlogsdagboek van pastoor van
Walleghem. Als Westvlaams document uit de jaren 1914-18 heeft
het zijn weerga niet. De uitgave ervan mag verwacht worden tegen
de vijftigste verjaring (1964) van de eerste wereldoorlog.
B.

IN MEMORIAM KAREL LOPPENS

Diksmuide 1875 - Veurne 1962
In de mooie ouderdom van 87 jaar overleed op 26 mei de Heer
Karel Loppens uit Koksijde. Hij was een bekend zanter uit de
kuststreek die in de loop van zijn vele speurtochten opzoekingen
verricht heeft op het gebied van de dierkunde, de geologie, de geschiedenis en de oudheidkunde. O.m. over de geschiedenis en enkele
hij
hijzijn
zijnjeugd.
l g doorbracht,^ heeft hij
gebouwen
van Nieuwpoort,
g
1?0 ^ waar hij
een aantal artikels gepubliceerd, maar zijn belangrijkste bijdragen
zijn ongetwijfeld het resultaat van zijn speurtochten naar verdwenen
nederzettingen in de duinen en langs het strand. Zijn mededelingen in Biekorf, gesteund op eigen opzoekingen en vondsten, over
Nieuwyde, Cnoc, Blutsie, Raversyde en de Duinenabdij, zullen tot
zijn blijvende bijdragen behoren. Zijn onvermoeibaar speuren, soms
jaren naeen, heeft zodoende veel waardevol en onvervangbaar materiaal aan het licht gebracht.
Tijdens de laatste jaren van zijn leven huisde hij eenzaam in
zijn woning te Koksijde, zichtbaar van zijn herinneringen levend.
Daar hebben we hem enkele malen bezocht. Van zijn archeologische
verzamelingen kon hij niet erg veel meer tonen ; het meeste had
hij reeds aan de musea van Koksijde en Nieuwpoort weggeschonken.
Enkele artikels kon hij nog uit zijn nota's samenstellen, maar ze
bereikten het peil niet van wat hij vroeger geschreven had, mede
als gevolg van een gebrekkige kennis van het hedendaagse wetenschappelijk onderzoek en van een zeker wantrouwen tegenover de
resultaten van jonge, hem onbekende disciplines (o.m. de bodemkartering) .
Met weemoed zullen wij deze innemende man, die immer tot
helpen bereid was, blijven gedenken.
L. D.
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GUSTEN VAN ALFONS VAN MERVILLIE

De bibliografische aantekeningen over Gusten van Mervillie
(Biekorf 1957, 350) kan ik op sommige punten aanvullen en
verbeteren als volgt.
Tweede druk. Mijn exemplaar heeft als titel : Gusten ; ondertitel : Verhaal uit den ouden tijd. Uitgave : « Te Thielt (W. Vl.).
Gedrukt bij P. Pollet-Doom in 't jaar 0. H. 1894 ».
De tekst van Gusten loopt tot en met blz. 53. Op blz. 54 tot
en met 64 staat : « Woordenlijst, met zin en uitleg ». De woordenlijst is niet alfabetisch, doch opgesteld volgens de rangorde van de
woorden in de tekst. (In de Duimpjesuitgave is de woordenlijst
alfabetisch.)
Mijn exemplaar is ingebonden in een mooie rozeachtige kaft
met gulden versieringen.
Vierde druk. Is niet verschenen in 1901 maar wel in januari 1902
als laatste deel voor de inschrijvers van de Duimpjes van 1901.
Vijfde druk : 1902.

1. De « eerste » vijfde druk van Gusten is identiek dezelfde als
de vierde druk. Met dit verschil, dat er op de kaft staat « vijfde
druk » en dat nogmaals op de kaft de vermelding « 28e nr der
Duimpjesuitgave » is weggelaten.
2. De « tweede » vijfde druk is groter van formaat en is de
meest bekende Gusten : 14 bij 21.
Deze « tweede » vijfde druk bevat een los bijvoegsel met woorduitleg. Dit los bijvoegsel is zeer zeldzaam.
K. DE

LILLF.

LOTELINGEN VAN PITTEM IN DIENST VAN NAPOLEON

De toepassing van de conscriptie (de loting ; wet van 3 sept. 1798)
door het Directoire verwekte op het Vlaamse platteland een algemeen
verzet van de opgeroepen jongens. Vele doken onder en werden
« brigands » (de naam Boerenkrijg zou eerst opduiken in 1854
in de roman van Conscience) . Doch het leven ging verder voor
onze voorouders die nu (na Campo-Formio) Franse staatsburgers
waren, en Bonaparte kwam en herstelde de godsdienst. En handhaafde de loting en de politie op de deserteurs. Desertie was
voortaan een misdrijf tegen het wettelijk gezag. Die jaren 1800-1815
zijn eigenlijk de jaren van de « soldaten van Napoleon » ; elke
stad, elk dorp heeft Napoleonisten gehad die ergens in Pruisen,
Spanje, Rusland hebben gelegen en gestreden, en die er op slagveld of in hospitalen bezweken zijn. Voor de eerste maal in de
geschiedenis maakten Vlamingen collectief een militair leven mede
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in Europese ruimte. En de « oudstrijders van Napoleon » zijn de
eerste verenigingen van oudsoldaten die in onze lokale geschiedenis
verschijnen.
De statistische gegevens van deze episode werden tot nu toe weinig
of niet bovengehaald ; algemene werken moeten dan ook bij een
vaag beeld van de toestand blijven. VALÈRE ARICKX heeft deze
ontginning aangepakt voor de gemeente Pittem — een aanvulling
op zijn uitstekende Geschiedenis van Pittem — en een vracht
registers doorzocht om een stamboek (matricule) van de Pittemse
Napoleonisten samen te stellen (Pittemse soldaten in het leger van
Napoleon. Tielt, 1962 ; 28 blz.). Zijn soldatenlijsten (die ook voor
de familiekunde belangrijk zijn) tellen niet minder dan 263 biographica van Pittemnaren. Deze waardevolle studie verscheen in
beperkte oplage en kan besteld worden door overschrijving van 25 F
op P. C. 106.411 (V. Arickx, Assebroek) .
A. V

NIEUWPOORTSE BIJDRAGEN

In een brochure van 34 blz. heeft K. R. BERQUIN, conservator
van het Museum te Nieuwpoort en voorzitter en bezieler van de
bloeiende Kring Bachten de Kupe, een drietal van zijn studies uit
1961-1962 gebundeld. Een eerste mededeling behandelt de lotgevallen van het stedelijk archief en van een reeks kunstschatten
uit stadhuis en kerk gedurende de oorlogsjaren 1914-1918 : stukken
die gered werden en (soms langs omwegen) naar de heropgebouwde
stad terugkeerden, of ook na de redding verdwenen zijn. — Belangrijk zijn ook de medegedeelde gegevens over de oude grafzerken van
de O.-L.-Vrouwkerk, een verzameling die voor de geschiedenis van
de stad en voor de oudheidkunde in het algemeen een grote waarde
had. En ten derde komt een boeiend stuk over de beruchte
Sint-Laureins of Duivetoren (alias Duivelstoren), die ook ten
onrechte Tempelierstoren werd genoemd. De toren werd begin
1916 door de Tirpitz-batterij vanuit Oostende vernield. Over de
teleurgang van dat oude monument komen Franse en Duitse militairen aan het woord die als waarnemer en artillerist de gebeurtenissen hebben meegemaakt. Het archeologisch onderzoek van de
ruïne na de oorlog wordt bondig en duidelijk samengevat.
Deze drie goede bijdragen vinden hun eenheid in het feit dat
ze voor een deel gedenkschriften zijn en een stuk leven en eigen
ervaring van de auteur inhouden.
De afbeeldingen bij de derde bijdrage voeren de gedachte naar
het Museum waar de auteur zo'n merkwaardige verzameling van
fotomateriaal over het oude Nieuwpoort heeft samengebracht.
A. V.
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1856
In het parochiaal archief te Meetkerke bevindt zich een handschrift, een gewoon schrijfboek met stevige omslag. Het opschrift
luidt : « Korte Verhalen van de Gemeente en Kerk van Meetkerke. 1847. Vervolg : Jaarlijksche Aanteekeningen 1848 tot 1873.
XX Hoofdstuk ».
Van 1846 tot 1852 was Ludovicus De Geetere pastoor te Meetkerke. Van 1852 tot 1875, Petrus Franciscus De Rycke.
Bedoeld hs. bevat « verhalen » die lopen over het tijdperk
1848-1873, maar is blijkbaar van één en dezelfde hand geschreven.
Hieruit mogen we afleiden dat we niet voor een volledig origineel
hs. staan. Het tijdperk 1848-1852 zal pastoor De Rycke van een
ander document afgeschreven hebben. Blz. 21-23 vertellen het bar.
sten en hergieten der grote klok in volgende woorden.
« Op het einde van het jaar 1855 hadden wij 't ongeluk van
onze klok te zien bersten ; zij was gegoten in 't jaar 1398, wegende
156 kilos. Om deze ramp te herstellen, hebben wij dezelve doen
hergieten. Het algemeen voornemen was dezelve merkelijk te vergrooten ; doch het duur leven, de overlasting der parochie, en het
klein getal der betalers voor 't bureel van weldadigheid, de geringe
inkomsten der kerkfabriek, zijn de beweegreden geweest om welke
de klok het verlies der spijs hieronder, zes per honderd, weinig
verswaard is : nu weegt zij 167 k. de coussinets pannen medegerekend. Een overeenkomst met Alexander De Vuyst klokgieter
te Brugge aangegaan was van den volgenden inhoud : 1 fr. per kilo
voor de oude spijs te hersmelten ; 4 fr. de kilo voor de geleverde
nieuwe spijs, levering van yzerwerk, houtwerk in den kerktoren hangen bijzondere rekening. Klokgieter was verplicht dezelve een jaar
te waarborgen, ten dien einde behielden wij 50 fr. op de som der
betaling tot 't verschenen jaar. De kerkfabriek heeft alles moeten
afdragen, en als de klok in den toren hing vonden wij te betalen
494 fr. en 64 centiemen.
De klok is toegewijd aan de allerheiligste maagd Maria en den
H. Petrus, prins der apostelen, heeft voor opschrift A.M.D.G.
Dedicatum Ecclesiae Meetkerke vocarunt me Mariam-Petrum ;
Petros De Kimpe en Helena Beyne patrinis. Augustino Mermuys
Burgomagistro. C. De Kimpe et F. Van den Berghe scabinis.
Philippos Claeys, C. Duthoit, Const. Claeys audituis. Eug. de Vos
adjutore. C. F. De Rycke pastore. — Hac 25 Martii 1856 C. F. De
Rycke p. »
De gebarsten klok, waarvan de spijs bij de hergieting gebruikt
werd, dagtekende van 1398 ; ze droeg het volgende opschrift :
« In honorem Dei et Sancti Bartholomei me fundi jussit Matthias
Longespee, abbas anno 1398. Marc le Serre me fecit ». (J. Pollet,
Toponymie van Meetkerke, ed. Gidsenbond Brugge, blz. 30) .
ALEXANDER DE VUYST, KLOKGIETER TE BRUGGE IN

G. VAN NIEUWENHUYSE
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IDENTIFICEREN VAN PLAATSNAMEN GEVRAAGD

Wie helpt mij de plaatsnamen die in volgende herkomstnamen
schuilen, identificeren, bij voorkeur in de omgeving van de plaats
waar de toenaam voorkomt. Het zijn alle toenamen uit de tweede
helft van de veertiende eeuw in de kasselrij Kortrijk ; tussen haakjes
wordt de plaats meegedeeld waar de naam voorkomt. Ook wie maar
één plaatsnaam zou kennen, wordt vriendelijk verzocht het mij te willen meedelen. De naam van wie mij inlichtte zal ik bij publikatie
natuurlijk meedelen. Het antwoord kan mij rechtstreeks bezorgd worden
(Doornikse wijk 119, Kortrijk) of via de antwoordrubriek van Biekorf.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Vanden Adelgate (Aalbeke, Deerlijk, Harelbeke, Zwevegem, Kortrijk) ; van Akerne (Olsene ; verkeerde kopie van Akerre ?) ; v. der
Anselbeke (Ingelm., K.) ; v. Anseloet (K.) ; v. der Apostelrie (K.) ;
V. den Atre (Harelb., fout voor Acre ?) ; v. Auwenchijn of Aventsij n (K.) ; Bachterhoust (K.) ; v. den Bane (K.-Buiten) ; de li
Beaufosse (Aalbeke) ; v. den Berblocke (Kanegem) ; de (le) Blois
(Deerlijk, Waregem) ; v. Boedelghem (K.) ; de Bunete (Harelb.) ;
van Dambrouc (Aalbeke) ; Despanaut (Lauwe, ,= d'Esp... ?) ; v. den
Doerme (Izegem) ; v. der Doers (Geluwe) ; Doriangles (K.) ; v. der
Duust (Machelen ; De Flou meldt in 1415 een Duustput in Dentergem,
er moet dus een Duust-toponiem in de omgeving zijn) ; van Ele
(Tielt) ; v. Elsvelt (K.) ; v. den Ende (Herseaux, Tielt) ; v. Esschebrouc (Tielt) ; v. Gelbrouc (K.) ; de le Grange (Luingne) ; de
Crania (K.) ; de le Hade (Zwevegem) ; de Hamerdas (Moeskroen) ;
van Hare (K.) ; van Haverois (Moorsele) ; Hondepit (Tielt) ; van der
Houve (Zwevegem) ; v. Huland (Menen, = Hulland bij De Flou ?) ;
v. den Ydere (Aarsele) ; v. den Caenst (Deerlijk) ; v. Caerlefu (K.Buiten) ; v. Kake (St.-Eloois-Vijve) ; v. Carsele (K., St.-Baafs en
Eloois-Vijve, Waregem) ; Kersevelt (Geluwe) ; de Clerbus (Luingne,
Moeskroen ; De Flou situeert er een hij Andres) ; v. Coelbeke (K.) :
v. der Coemoenghe (Moen) ; des Courtins (Moeskroen) ; v. Labbe
(St.-El.-V.) ; v. den Lande (Menen) ; v. Lederne (Rumb. ; = Leerne.
Laarne ?) ; v. Leent (Tielt, Wakken) ; v. Maelstockele (Mach.) ;
v. den Make (Zwevezele) ; v. Marem (K.-B., Aalb., Moeskr.) ; v. der
Menilge (K.) ; v. der Merkelmersch (?) ; v. Meunsede (Aarsele) ;
v. den Meunstre (Denterg., S.B.V., Tielt) ; v. der Mithaghe (Tielt) :
v. Noort (Izeg.) ; v. den Nuwe (Gulleg., Wervik) ; v. Oost (verspreid) :
v. Orsus (K.. = Orchies ?) ; v. Overberch (Rolleg., Ruiselede) ; v. den
Passe (K.) ; v. der Pederiere (K.-B.) ; v. Pedsbrouc (Menen) ; v. Pedsbrugahe (Moen) ; de Pelkein (Luingne) ; des Pierchins (Moeskroen.
d'Espierchins, d'Esplechin ?) ; v. der Poreye (Dottenijs) ; Rattevelt (Wakken) ; v. Reyneghem (Kanegem) ; v. Revelmersch (Wervik) ;
v. den Riedsavere (Bavikhove, Harelbeke) ; v. Ronneke (St.-EI.-V.) :
v. Ruckaengen (of Rocaengen, of Rackaenge, Bellegem, Kooigem.
St.-Denijs) ; van Saersegem (Dottenijs, St.-Denijs) ; v. Savengoen
(Moen, St.-D., Tielt) ; v. Sconemersch (Rumb.) ; v. der Zorge (Olsene) ;
V. Speilkebrouc (Izegem) ; v. der Steedie (of Sceedie, Ingelm.) ; de
Stierenaut (K.) ; v. d. Stocker(1)gate (Wareg.) ; v. Stoppighem (Sc... ?.
Menen) ; v. Strasegem (Moen ; = Stasegem ?) ; v. Zuutmarem (Geluwe.
Wevelg.) ; v. d. Zwijndriessche (K.) ; v. der Vereeke (K., Bay., Heule.
Rulste) ; v. Vliensbrouke (Oostroz.) ; de Volleghem (Bell.) ; v. Vroyemberch (Lendelede) ; v. den Wen (Gulleg.) ; v. Werbrouc (Emelgem.
Izegem, Rumbeke), v. Wyc(t?)erbrugghe (Meulebeke) ; v. der Windelbe
(Meulebeke, Oostroz.) ; Winkerbeque (Kooigem ; = voorgaande ?) ;
van der Wulghen (Wervik).
F. DEBRABANDERE
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VRAAGWINKEL

Den piro uithangen
Van iemand die grappen maakt zegt men (zo hoorde ik te Menen) :
« hij hangt were den piro uit ». Mijn zegsman meende dat piro de
Franse Pierrot is, n.l. de kluchtige maskaradefiguur, gekleed in wit
kostuum met puntmuts of zwart kapje. Maar men zegt toch ook :
« dat is de piro van de spelers », met bet. de beste, de primus. Dat
schijnt niet met elkaar overeen te komen. Zijn er nog andere uitdrukkingen met piro bekend of in gebruik ?
J. V. H.

Jan Langher-danne-zijn-bedde
Dat moet waarschijnlijk een zeer Lange Jan geweest zijn. Hij verschijnt met die naam anno 1411 in de stadsrekening van Oostende
(E. Vlietinck, Het Oude Oostende 33) ; bij de bouw van het « stedenhuus » is hij werkzaam als voerman van bouwmateriaal (stenen en
hout). Tot tweemaal toe wordt hij, in het kapittel van de uitgaven.
door de stadsklerk ingeschreven als « Jan Langher danne zijn bedde ».
Zijn er nog andere gelijkaardige variaties op « lang zijn » in de naamgeving bekend ?

C. B.

Bedevaart naar Mont Saint-Aubert
Uit welke dorpen tussen Leie en Schelde gaan de mensen nog op
bedevaart naar Mont Saint-Aubert (Mont de la Trinité, in de volksmond « Ternité »), de berg die rechtover de Kluisberg ligt ? De ommegang en kermis vallen er op H. Sakramentsdag en op de zondag na
Sint-Gislenus (9 october). En in 't bijzonder : doet men nog (en
wanneer ?) naar die kerk op de berg een bedevaart « voor de zielen
van 't vagevuur » ?
E. N.

Musschendrul
Door De Bo wordt dit woord opgegeven met bet. « melkpap waarin
meelbloem, zurkel en geklutste eiers geroerd zijn ». En hij geeft voorbeelden : « Men eet den musschendrul met lepels. 's Avonds in de
warme zomerdagen is de musschendrul verfrisschend en smakelijk ».
Deze aantekening van De Bo is nu honderd jaar oud en de vraag is :
of die zaak en die naam heden nog ergens in West-Vlaanderen bekend zijn ?
C. B.

Tienvoethout
Is dit woord nog bekend bij oude timmerlieden of schrijnwerkers ?
En welke technische betekenis geven zij eraan ?
B. D. W.

Bisschopskasteel te Helkijn
Weten de mensen te Helkijn en ommeland nog iets te vertellen over
het « Bisschopskasteel » ? waarom het zo genoemd werd (wordt ? ) en
wat er mee gebeurde ?
L. S.
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Koornmaand 1962

DE STAD DIKSMUIDE IN 1792
Op vrijdag 7 december 1792 lieten de wetheren van Diksmuide de Vrijheidsboom planten op de Grote Markt. Franse
soldaten had men alsdan nog niet gezien. Doch men had
reeds, via de « Provisionele Opperregeerders » (Représentants
Provisoires), een Frans bevel ontvangen dat het planten van
de « Boom van Vrijheid » voorschreef. Enkele dagen na de
overwinning van Dumouriez bij Jemappes waren Gent (12 november) en Brugge (14 november)) door de Fransen bezet
geworden. Het kleine Diksmuide, dat alsdan 2400 inwoners
telde, bleef gedurende twee maanden wachten op de Franse
troepen en kreeg eerst op 16 januari 1793 een detachement
van 78 dragonders binnen zijn muren.
Daarop volgde een bewogen tijd van weg en weer van
Oostenrijkse en nogmaals Franse troepen, totdat in 1795
de inlijving bij Frankrijk voltrokken werd.
Gedurende die historische dagen begon de koster van
Diksmuide het dagelijks gebeuren in zijn stad in een dagboek op te tekenen. Uit persoonlijke belangstelling. De naam
van deze kroniekschrijver, Pieter Derresauw, wordt in geen
enkel repertorium genoemd, hoewel zijn aantekeningen over
1792-1794 voor de Diksmuidse geschiedschrijvers een onvervangbare bron geweest zijn.
Pieter Derresauw is een Diksmuidse figuur geweest. Onder
het Consulaat en het Keizerrijk werd hij lid van de muni-
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cipale raad, in 1807 was hij ontvanger van de directe betastingen. Onder het Koninkrijk der Nederlanden werd hij,
in 1817, stadsontvanger van Diksmuide en gaf als zodanig
zijn ontslag in 1821. Zijn zoon Pieter volgde hem in deze
hoedanigheid op.
Koster Derresauw — hij schijnt het kostersambt te hebben uitgeoefend tot in de Beloken Tijd — was een uitstekend muzikant ;
in 1807 vierde hij zijn vijftigjarig jubileum als « onvermoeijelyken
muzykyveraer », bij welke gelegenheid zijn stadsgenoot, Koben
Maerten, die zich zelf « slot- en verzenmaker » noemt, hem met
een lofgedicht vereerde O.
Toen Pieter Derresauw vader in 1820 begon met de publicatie
van zijn Jaerboek der Stad Dixmude was hij zeker bij of over de
tachtig. Zijn juiste geboorte- en sterfjaar zijn ons onbekend.
Het was op aandringen van burgemeester Antoon Wyllie dat
Vader Derresauw zijn aantekeningen liet drukken. Van een uitgave
in boekvorm meende hij te moeten afzien daar (zo zegt hij) « een
werk onder den titel van Jaerboek der stad Dixmude, niet veel
belang kan inboezemen, ter oorzaek der geringheid der plaets » ( 2) .
Zo nam hij dan, naar het voorbeeld van Goethals-Vercruysse te
Kortrijk, zijn toevlucht tot een plaatselijke almanak, hier in het
geval de « Nieuwen Almanak » die door de drukkers P. Stock en
Zoon in 1820 en volgende jaren te Diksmuide werd uitgegeven ( 3) .
Als bijvoegsel van deze Almanak voor het Schrikkeljaar 1820
verscheen dan een eerste stuk van het Jaerboek der Stad Dixmude,
bestaande uit 3 vellen van elk 12 blz. in-12, ongepagineerd ; met
eigen titelblad. De inhoud is : p. 1 « Voorrede, getekend Den
Opsteller , p. 7 Jaerboek (inleiding over Diksmuide) ; p. 20 Kroniek 1792 ; p. 22 Kroniek 1793. De eerste aantekening van de
Kroniek betreft het planten van de Vrijheidsboom op 7 december
1792 ; de laatste is op datum van 7 maart 1793 en wordt (p. 36)
afgesloten met de nota : « Het vervolg 't aenstaende jaer » (4).
Een almanak van 1821 met dit aangekondigde vervolg hebben we
niet kunnen vinden. Het Jaerboek werd echter zeker daarin (in
1821 ; en volgende jaren ?) gepubliceerd tot en met 9 juni 1794.
Vandeputte vermeldt in zijn Histoire de Dixmude (1842) een
afzonderlijke druk van het Jaerboek van Dixmude, bestaande uit
(1) Biekorf 1960, 32 en 59.
(2) Voorrede van het Jaerboek in Almanak 1821.
(3) Een bibliografie van de Diksmuidse almanakken is niet voorhanden. De bewerking ervan zou voor onze lokale geschiedenis.
en volkskunde zeer welkom zijn.
(4) Exemplaar in eigen verzameling.
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22 bladzijden folio op 2 kolommen ; de exemplaren ervan waren
reeds in 1842 zeer zeldzaam (5).
Tot zover de bibliografische gegevens.
De inhoud van de eigenlijke Kroniek 1792-1794 is door de
werken van Vandeputte en Pieters ( s) voldoende bekend, hoewel
een volledige uitgave van de oorspronkelijke tekst zeer gewenst
zou zijn. Wie kan die tekst in de almanakken of in de overdruk
bereiken ? En moet het handschrift van Vader Derresauw, dat
heel wat verder liep dan 1794, als definitief verloren beschouwd
worden ?
Minder bekend bleef de inleiding over Diksmuide in 1792. Deze
beschrijving, waarin Vader Derresauw in de laatste dagen van het
ancien regime de staat en de instellingen van zijn kleine stad
methodisch overziet, laten we hier volgen naar de tekst die hij zelf
heeft geplaatst in de Nieuwen Almanak van 1820.
A. VIAENE
STAAT VAN DIKSMUIDE IN 1792
« ... Op den oogenblik van den inval der Franschen (was) de stad
bestierd door eene Regering die het burgerlijk bewind handhaafde
en het Regterschap uitoefende, en die men noemde Magistraet.
Het Magistraet bestond in twaelf Leden, te weten, eenen Ruwaerd,
eenen Baljuw, eenen Burgemeester, zes schepenen, eenen EerstenRaed-Pensionaris-Griffier, eenen Tweeden-Raed-Pensionaris-Griffier,
en eenen Trezorier.
Den Ruwaerd was eersten Oversten van policie, vervangende
Z. M. den Keizer van Oostenrijk. Zijne jaerwedde ten laste der stad
beliep tot 60 gulden vlaemsch courant. Dit ambt was erfachtig in
de familie Van Hille, die het voormaels gekocht had. Eenen harer
ledematen mogt de plaets vervullen, of laten bedienen en er zich
eene vergelding voor verzekeren ( 7 ) .
Den Baljuw, tweeden Oversten van policie, werd benoemd voor
't leven, door den Leenheer van Dixmude. Zijne jaerwedde was
50 gulden.

(5) F. Vandeputte, Histoire de la ville de Dixmude p. 6 (Brugge
1842). Vandeputte zegt duidelijk dat alleen K une partie de ces
notes » in deze folio-uitgave gepubliceerd werd. - Deze overdruk
werd door Derresauw zelf aangekondigd in de almanak van 1820 :
« Met de jaerlijksche uijtgave van deze almanak, zullen de in
't licht gekomen delen dezer Kronijk, bij den Drukker dezes afzonderlijk te bekomen zijn, aen een' geringen prijs ». (Voorrede) .
(6) R. Pieters, Geschiedenis van Dixmude, p. 170-188, coll. p. 85
volg.
(7) De Ruwaard vertegenwoordigde oorspronkelijk de belangen
van de graaf tegenover de Heer van Diksmuide. De waardigheid
werd een (erfelijk) leen ; de houder mocht het laten of verpachten
aan derden, ook aan vrouwen ; zie W. van Hille, Histoire de la
famille van Hille p. 37 (Brugge 1954). Reglement van de Ruwaard
bij Gilliodts, Coutumes Petites Villes II 402-404 (Brussel 1891).
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Den Burgemeester werd jaerlijks op den eersten Mei benoemd,
van wegens den Heer, door eenen zijner gevolmagtigde Commissarissen. Hij mogt maer drie naereenvolgende jaren herkozen worden... Het bedrag zijner jaerwedde was 150 gulden.
De Schepenen werden benoemd op de zelve wijs en voor den
zelven tijd. De jaerwedde van eiken Schepen was 100 gulden.
Het ambt van Eersten-Raed-Pensionaris-Griffier werd toegestaen
door het Magistraet. Zijne jaerwedde beliep tot 300 gulden.
Den Tweeden-Raed-Pensionaris-Griffier was ter benoeming van
den Heer. 't Beloop zijner jaerwedde was 200 gulden.
Den Trezorier werd aengesteld door het Magistraat. Zijne jaerwedde was 200 gulden.
Al de Leden van 't Magistraet hadden hunne staetsiekleederen.
Zij bestonden in eenen zwarten zijden Tabbaerd en Mantel, die
men noemde Keerel-en-Schroo. In groote plegtigheden verscheen
het Magistraet in dit gewaed.
Er waren vier Stadsdienaren belast met het toevoorzigt der policie.
Men noemde die, Messagiers, Steboden, Stadsofficieren. De jaerwedde van elken was 50 gulden, boven de montering die hun door
de stad gegeven werd. Deze Montering bestond in bruin-blauwe
Veste, Broek en Kazak, gevoerd met geel saei. Zij droegen het
wapenschild der stad op de borst. Hunne wapenen waren eenen
Sabel en Pistolen.
Tot bijstand der policie, waren er verscheide bedienden onder
de benoemingen van Eeden van den Brande, Broode en Victualie.
De laetste Regeerders der stad zijn geweest :
Zijne Hoogheid den Leenheer, Prins van Hohenzollern-Zinghmaringen, Generaal in dienst van Z. M. den Keizer van Oostenrijk
enz. enz.
Mr. Pieter Bortier, vader, bediende het ambt van Ruwaerd.
Mr. van Hille Pieter Philippus, Burgemeester (8).
Mr. de Breijne Francis, Voorschepen.

Mr. Rabaut Pieter, Mr. Desprez de Carousel Pieter, Mr. d'Hulster Joseph, Mr. van Coutter Silvester, Mr. Paret Carolus, Schepenen.
Mr. Woets Pieter, Eersten, en Mr. Mergaert Francis, TweedenRaed-Pensionaris-Griffier. Mr. Woets Joseph, Trezorier.
De Geestelijkheid bestond in een Pastor-Deken der Christenheid
en zeven Kanoniken, genoemd Pitanciers. Den laetsten Pastor en
Deken was den eerw. Heer Moerman Martinus. De laetste Pitanciers zijn geweest de eerw. Heeren Van Berblock Philippus, Marchand Pieter, Van Middelen Augustinus, Rottier N., De Rijcke
(8) Pieter-Philippus van Hille (1737-1803) ; over hem W. van
Hille a.w. p. 36-53.
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Joannes, Tibaut Joannes, Seijs Joannes. De kerkmeesters waren
Mr. Van Hille Pieter Philippus en Mr. Rabaut Pieter.
De bevolking der stad beliep tot ontrent 2400 zielen. 't Getal
der woonhuizen, onbegrepen het Begijnhof, was 530.
Men telde er de volgende Kloosters : 1. De Paters-Recolletten.
2. De Zwarte-Nonnen. 3. De Kapucinerssen of Penitenten. 4. De
Begijnen.
De voornaamste openbare gebouwen bestonden in die kloosters
met hunne kerken, de Parochiekerk, het Stadhuis, de twee Armescholen, St. Jans Gasthuis, het Priorshuis, het Preekheershuis en de
Gevangenis.
De bijzonderste Stichtingen waren die der Godshuizen en gemeenen Armen, nu Bureel van Weldadigheid. Deze Godshuizen
waren vier in getal, te weten : 1. Den grooten H. Geest, of Knechtenen Meissen-Armeschool en gemeenera Armen. 2. St.-Jans Gasthuis.
3. Den kleinen H. Geest. 4. Het Godshuis der Magdalenen.
De laatste Regeerders dier Stichtingen zijn geweest :
1. Grooten H. Geest : Paret Jean Bernard, Desprez Pieter, de
Laeij Eugenius, Woets Joseph, d'Hulster Joseph.
2. St. Jans Gasthuis : de Breijne Antoine, Woets Pieter.
3. Kleinen H. Geest en Magdalenen : Peellaert Joseph en de
Ruijsschere Pieter.
Behalvens eenige kleine vlaemsche Scholen, hielden de eerw.
Paters-Recolletten eene latijnsche School waer men de Humaniteiten
leerde. Men mogt onvergeld deze School bijwonen. De stad betaelde
alleenlijk aen de Paters 180 gulden courant 's jaers, zoo in vergelding
van het onderwijs, koop van prijzen, als van onderhoud van het
Stadstooneel op de hal, waer de studenten eens 's jaers twee stukken
vertoonden.
De voornaemste Fabrijken bestonden in de volgende : zes huidevetterijen, zes brouwerijen, twee zoutziederijen, een zeepziederij, een
hoedenmakerij, een fabrijk van tabak. Men telde er 7 koornwindmolens en 1 oliewindmolen. Men bevond er 14 geoctroijeerde
Herbergen.
De geoctroijeerde Gilden alhier in wezen bestonden in de vijf
volgende :
1. De Gilde van St. Joris, welker oefening was de stalenboog.
St. Jorishof was haar eigendom. Deze Gilde had geenen Hoofdman : haren Koning oefende het gezag. Den laetsten Koning was
d'Heer de Breijne Antoine, den welken drie naereenvolgende keeren
den eervogel geschoten hebbende, tevens keizer was.
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De Leden dezer Gilde waren in montering : zij bestond in eene
scharlaken kazak, witte veste, broek en kousen.
2. De Sebastianen wier oefening was den handboog. Hunnen
laetsten Hoofdman is geweest Mr. Van Woumen Robert.
Deze Gilde was ook in montering, de welke bestond in eene
groene kazak, gele vest en broek, en witte kousen.
3. De Busse, welker oefening was het schietgeweer. Den laetsten
Hoofdman was Mr. Van Hille Pieter Philippus.
De montering der Bussenieren bestond in eene bruin-blauwe kazak,
witte veste en broek, en reiskousen.
4. De rederijke Titelgilde onder de kenspreuk Nu morgen niet.
Haren laetsten Hoofdman was gemelden Heer Van Hille.
5. En eindelijk de rederijke Titelgilde voor kenspreuk voerende
Heilig Kruis scherp duer. D'Heer Van Vossem Antoine was haren
laetsten Hoofdman.
De twee laetstgenoemde Gilden hadden geene Montering.
Stedelijke rechten en inkomsten

De stedelijke regten bestonden in de volgende, bij de welke
men te kennen geeft hoe veel ieder op een jaer gemeenlijk opbragt.
Bijna al deze Regten werden jaerlijks in 't openbaer verpacht aen
de meestbiedenden. Eenige werden van 's stadswege ingezameld ( 9) .
1. Den W i jnacci js, bestaende in 12 gulden courant van elk stuk
wijn, opgedaen door herbergiers en kantinhouders, en 9 gulden
van een stuk opgedaen door burgers.
Gld. 560.
2. Den Bieraccijs, 3 gulden van iedere ton voor herbergiers, en
2 gulden voor burgers, en het klein bier 14 1/2 stuivers van elke ton
voor herbergiers en verkoopers, en 12 1/2 st. voor burgers. Gld. 4880.
3. Den Vleeschaccijs, voor eenen os van oude 20 st., eene koe
12 st., eene vaers 10 st., een zwijn 5 st., een schaep 3 1/2 st., een
kalf hetzelve regt : alles ten laste der vleeschhouwers. De inwoners
die zelf beesten deden slagten betaelden voor eene koe 10 st. en
voor een zwijn 4 1/2 st.
Gld. 270.
4. Het Zwijnebezien, 3 st. van ieder zwijn, ten laste van de
verkoopers
Gld. 20.
5. De V ischacci js, 4 st. voor een pond grooten gezouten zeevisch,
eene groote voor eene mande verschen visch, vijf oortjens voor de
ton gezouten haring en 4 st. voor een pond grooten riviervisch.
Gld. 10.
(9) Vader Derresauw was, als ontvanger van belastingen en als
stadsontvanger, bijzonder goed ingelicht over de rechten en inkomsten van de stad. In zijn Voorrede zegt hij dat hij opzoekingen
heeft gedaan « in de schriften der Stedelijke-Regeringe ».
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6. Den Fruitaccijs, bestaende in drie deniers van iedere mande
vijgen, druiven, appels, peren, pruimen, krieken enz.
Gld. 23.
7. Den Accijs op Olie, zeem en Azijn, te weten olie en zeem
6 st. de ton van zestig stoop en den azijn 4 st. de ton
Gld. 24.
8. Den Lijnvaedaccijs, bestaende in 2 st. van elk pond grooten
van den verkoopprijs, in 't groot of in 't klein, van alle lijnwaed,
zoo oud als nieuw.
Gld. 56.
9. Den Koornaccijs, bestaende in eenen stuiver van elke raziere
koorne die de bakkers verwerken, en in eenen anderen stuiver ten
titel van hoogpenningen.
Gld. 50.
10. Den Accijs op de vreemde Lakens, Voeringen en Baei,
bestaende in vijf oorden van ieder pond grooten van den verkoopprijs.
Gld. 24.
11. Het Regt van den Ilk, bestaende in drie deniers van ieder
stuk, 't zij gewigt of maet.
Gld. 7.
12. De algemeene Middelen op den Azijn, de Zeep en het Zout,
bestaende in 7 112 st. van elke ton azijn, in gelijk regt van iederen
zak wit zout en 10 st. van iedere ton zeep.
Gld. 85.
13. De algemene Middelen op den Visch en Haring, bestaende
in vijf grooten van elke mande verschen visch of droogen haring
en 6 st. en 3 deniers van iedere ton gezouten visch en abberdaen. —
Den verschen en gezouten visch en den droogen haring komende
van Nieuport en Ostende, waren vrij van regten. Geen zulk slach
van visch ooit van elders komende, zoo werd dit regt bijna nimmer
verpacht, als niets voortsbrengende.
Nihil.
14. De algemeene Middelen gezeid het Tonnegeld, bestaende in
eenen stuiver voor iedere ton bier.
Gld. 85
15. Het Maelregt, bestaende in 5 grooten van een spind graen.
Gld. 1450.
16. Het Regt op den Tabak, zoo in 't groot als in 't klein binnen
de stad verkocht, bestaende in 5 st. te ponde, zoo in bladeren,
rollen, karoten, als in snuif.
Gld. 248.
17. Het Regt op de Huiden, bestaende in 3 st. voor de huid van
een koe of vaers beven 't jaer oud, degene beneden 't jaer eenen
stuiver, en 4 st. van iedere ossenhuid.
Gld. 87.
18. Het Regt van Vervoering van Koopwaeren nae en van het
Bertegatvaerdeken ( 10), bestaende in eenen stuiver van iederen zak
graen en 16 tot 20 st. van elk wagenvoer andere waren. Gld. 40.
19. Den Accijs op Boter en Kaes, bestaende in 6 st. van iedere
kuipe boter, en 4 st. van elke wage kaes, en van den inlandschen
kaes 6 st. het honderd.
Gld. 670.
(10) Bertegatvaart : kanaal tussen Diksmuide en de Beverdijk -

vaart ; De Flou I 860.
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20. Den Houtaccijs, bestaende in 14 st. van honderd bondels
hout, acht-en-acht, in den zestienden penning van den koopprijs
der boomen, gezaegd of ongezaegd hout, fagooten, ameloozen en
violen ; in 7 st. van honderd mutsaerden ; in 2 st. van een raziere
steenkolen en in 1 st. van eene raziere houtkolen. Alles ten laste
van die de welke deze goederen in de stad bragten.
Gld. 690.
21. Het Kassieregt, bestaende in 1 stuiver van ieder peerd, bespannen of niet, in stad komende.
Gld. 564.
22. Den grooten Azijnpacht, bestaende in 12 st. van elke ton
azijn, ten laste der brouwers.
Gld. 40.
23. Den Houtaccijs op koopen en verkoopen van huizen en erven,
ten laste van den verkooper, bestaende in 2 st. van ieder pond
grooten als hij inwoner is, en eenen stuiver wanneer hij vreemdeing is.
Gld. 230.
24. Eindelijk, het Regt van Issue, bestaende in den ti enden penning der weerde van al de zoo roerende als onroerende onleenige
goederen, die vreemdelingen of die dewelke geene poorters of vrijlaten zijn van plaetsen waer mede de stad Dixmude in hanze is,
komen te erven in sterfhuizen van poorters dezer stad ; als ook
van al de goederen bezeten door die dewelke het poorterschap dezer
stad afstaen om een ander aen te nemen dat onder de gemelde
hanzeplaetsen niet bestaet. Zelden was er oorzaek tot heffen van
dit Regt.
Zoo dat al de Regten die in voegen waren, gemeenlijk opbragten
eene som van 10.113 gulden vlaemsch courant 's jaers.
Waren vrij van Regten :
1. Den Wijn bestemd tot 't doen van misse. 2. De Heeren Pastors
en Pitanciers. 3. De Paters-Recolletten. 4. De zwarte Zusters.
5. De Penitenten. 6. De Begijnen voor elk eene ton groot Bier
's jaers, en voor al hun klein bier. 7. De Armescholen. 8. De
Godshuizen. 9. Eindelijk die dewelke van wegens den Vorst brieven
van uitzondering bekomen hadden.
Dusdanig was den toestand der stad Dixmude, onder het gebied
van Zijne Majesteit den Keizer van Oostenrijk. »
KLOKGIETER MARC LE SERRE

De oude klok van Meetkerke (waarover Biekorf 1962, 222)
dateerde uit 1598 (en niet uit 1398, zoals J. Pollet in de Toponymie van Meetkerke heeft geschreven) .
Marc Le Serre, in 1595 gevestigd te St.-Winoksbergen, had in
1584 een klok gegoten te Brugge (Gilliodts, Le Carillon de Bruges
p. 89). Van deze klokgieter zijn werken bekend tussen de jaren
1574-1603, o.m. die klok van Meetkerke uit 1598.
A. D.
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DE HERLEVING VAN DE VLAAMSE HAVENS
NIEUWPDORT EN OOSTENDE IN 1814
Sedert 4 mei 1814 was geheel West-Vlaanderen door de verbon-

dene legers bezet ; deze herovering stelde een einde aan de Franse
overheersing en aan de talrijke oorlogen van Napoleon. Onze gewesten kwamen toen voorlopig onder het generaalgouvernement
België om, op het einde van het jaar, bij Noord-Nederland gevoegd
te worden.
1. Het havenverkeer vóór de bevrijding

Ten gevolge van de continentale blokkade, op 21 november 1806
door Napoleon tegen Engeland uitgevaardigd, mochten hier geen
Engelse waren meer ingevoerd worden. Smokkelwaren, die langs
sluikwegen (o.m. langs de monding van het Zwin) hier aan wal
geraakten ( 1 ), werden overal door de politie opgespoord en openbaar verbrand.
De beweging van onze havens had er ten zeerste onder te lijden.
Daarenboven had de Engelse vloot het volledig meesterschap op
zee, zodat onze schepen niet meer durfden uitvaren, terwijl onze
vissers thuis bleven.
Enkele gegevens over de beweging van de haven van Oostende
uit die tijd zijn bewaard gebleven. Er werd nog een kleine scheepvaart onderhouden met Denemarken en Noorwegen, en wel met
Franse schepen, die onder vreemde vlag voeren. Naar deze landen
werd wijn uitgevoerd, en vandaar brachten de schepen huiden,
potas en sulfer (zwavel) mede.
Volgens een opgave van de handelskamer te Oostende vaarden
van l augustus tot 30 september 1810 achttien schepen over en weer
naar Scandinavië ; gedurende die twee maanden voerden ze samen
2774 ton in en uit. Het kleinste van deze schepen mat 26 ton, het
grootste 214 ton (2) .
Hoewel de oorlog tegen Napoleon in Engeland voortduurde,
bestonden toch nog rechtstreekse verbindingen tussen Oostende en
Engeland. Wel werden onze schepen meestal op zee door de Engelse
vloot gekaapt, dit belette echter niet dat in het najaar van 1811
geld uit Engeland naar hier, en koopwaren van hier naar Engeland
werden overgebracht op Franse schepen, en dat eveneens op schepen
onder Franse vlag, passagiers uit Engeland te Oostende toekwamen
en uit deze haven vertrokken naar Londen.
(1) Over het smokkelen langs onze kust onder het Franse keizerrijk, zie Biekorf, 1928, blz. 369-371 en 1929, blz. 14-20 (Aan de
Vlaamsche Kust onder het Fransche Keizerrijk).
(2) Rijksarchief te Brugge, Leiedepartement, nr. 2871.
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Van 20 oktober tot 27 november 1811 zijn drie Franse handelsschepen te Oostende uit Engeland toegekomen. Twee schepen resp.
van 173 en 191 ton, voerden voor 8456 £ sterf. zilveren piasters in,
voor 3200 £ sterf. aan goudstaven en voor 6500 F portugese munten.
Een van deze schepen had zes passagiers aan boord, namelijk een
Deense familie, die over Amsterdam naar huis terugkeerde. Het
derde schip, van 65 ton, dat waarschijnlijk een soort maalboot was,
had geen lading, maar 24 passagiers aan boord, bestemd voor
Frankrijk, Holland, Zwitserland en Hannover. Twee van deze
schepen waren op zee door de Britse marine gecontroleerd ; één
ervan zelfs tweemaal, de laatste maal op de rede van Oostende.
Daarenboven werd een gekaapt Engels schip van 70 ton binnengebracht, geladen met wit steen en zeildoek, waarvan de vier leden
van de bemanning in de gevangenis werden opgesloten.
De uitvarende schepen, alle van Franse nationaliteit, waren talrijker. Eén van 171 ton, onder Pruisische vlag, vaarde naar Londen
met weefstoffen, jenever, blokken marmer, en zes kisten schilderijen.
Twee andere schepen vaarden met wijn naar Londen ; hun tonnenmaat is niet aangegeven. Vier Franse schepen van 20, 125, 183 en
192 ton, brachten Hollandse kaas naar Londen, en één schip op
ballast, dat bestemd was voor Londen, had een passagier aan boord,
namelijk Pierre Bauwens, die voor handelszaken naar Engeland reisde.
Over het verdere havenverkeer van Oostende zijn nog enkele
andere bronnen bewaard van het einde van het Frans bewind, nl. van
10 december 1813 tot 12 , januari 1814. De scheepvaart was nog
verder ingekrompen. Op één maand tijd waren drie schepen de
haven binnengevaren : twee uit Londen met 11 en 87 ton op ballast,
en één uit Noorwegen van 85 ton, met stokvis. Drie schepen waren
uitgevaren op ballast naar Bordeaux. Het waren boten van 119 en
127 ton, de tonnenmaat van het derde schip is niet aangegeven ( 3 ) .
2. Na de Bevrijding

Op 1 oktober 1814 vroeg de intendant van het Leiedepartement
aan de meiers van Nieuwpoort en van Oostende, een dagelijkse
opgave van de havenbeweging.
De meier van NIEUWPOORT zond terstond een opgave van de
havenbeweging sedert het vertrek van het Frans garnizoen op
4 mei 1814.
Elf handelsschepen waren binnengevaren : 3 Engelse met 184 ton,
5 Franse met 432 ton en 3 Nederlandse met 172 ron, samen
788 ton. Daarvan waren 670 ton zout, 48 ton paardenbonen ; één
schip van 70 ton vaarde binnen op ballast. Deze schepen kwamen
(3) Rijksarchief te Brugge, Modern Archief. Pakken, 3e reeks,
nr. 1032. Ook het volgende is hieraan ontleend.
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Uitgevaren waren vijf handelsschepen, vier Franse en één Nederlands, met een gezamenlijke tonnenmaat van 427 ton. Alle vaarden
op ballast. Ze trokken naar Bordeaux en Duinkerke.
Voor de drie laatste maanden van het jaar (1 oktober - 31 december 1814) vaarden tien handelsschepen te Nieuwpoort binnen :
5 Engelse, 3 Franse en 2 Belgische, met een gezamenlijke tonnenmaat van 464 ton, nl. 110 ton zout, 62 ton zout en fruit, 54 ton
gezouten vlees, 17 ton faïence, 36 ton dennenhout en 17 ton tin.
Vier ervan, met een gezamenlijke tonnenmaat van 154 ton, kwamen
binnen op ballast. Al deze schepen stamden uit de havens van
Dover, Duinkerke, Lillesand (Noorwegen), Londen, Marennes en
Setubal (Portugal) .
Zeven schepen vaarden uit : 3 Engelse, 2 Franse en 2 Belgische,
die samen 193 ton maten. Hun lading bestond uit 108 ton tarwe,
115 ton paardenbonen en 17 ton eieren en fruit. Ze vaarden naar
Dover, Londen, Oostende en Setubal.
Voor de haven van OOSTENDE zijn van 1 oktober tot 31 december 1814, 206 schepen binnengevaren met een tonnenmaat van
22,115 ton. Het kleinste mat 11 ton, en het grootste 346 ton.
De invoer omvatte : zout : 57 schepen met 8.620 ton ; suiker
en koffie : 31 schepen met 2661 ton ; hout : 6 schepen met 911 ton ;
wijn en brandewijn : 7 schepen met 813 ton ; tarwe : 6 schepen met
646 ton ; lijnzaad : 4 schepen met 566 ton ; rozijnen : 2 schepen
met 450 ton ; fruit : 2 schepen met 264 ton ; potas : 2 schepen
met 228 ton ; kolen : 3 schepen met 172 ton ; stokvis : 2 schepen
met 171 ton ; ijzer : 2 schepen met 169 ton ; zout en fruit : 1 schip
met 132 ton ; katoen : 1 schip met 94 ton ; zeep : 1 schip met
87 ton ; teer : 1 schip met 80 ton ; kemp en rhum : 1 schip met
75 ton ; meubels : 1 schip met 60 ton ; rogge : 1 schip met 54 ton ;
lood : 1 schip met 54 ton ; honden : een schip van 45 ton met
71 honden voor de prins van Oranje ; oesters : 2 schepen met
38 ton.
Daarbij kwamen nog 10 schepen met gevarieerde lading van
855 ton ; en eindelijk 61 schepen op ballast met 4870 ton.
Deze schepen stamden uit de havens : Bergen (Noorwegen) 3,
Bordeaux 4, Bornan (?) 2, Calais 1, Cette 1, Cherbourg 1, Christiansand 1, Colchester 8, Cowes 1, Deal 1, Dover 8, Duinkerke 3,
Elbing 1, Engeland 11, Faro (Portugal) 2, Göteborg 1, Glasgow 1,
Greveningen 1, Harwich 1, Le Havre 2, Hull 2, Karlskrona (Zweden) 1, Leith 1, Liverpool 20, Libau 1, Londen 48, Malaga 1,
Marennes (bij Rochefort) 24, Margate 5, Molde (Noorw.) 7,
Memel 1, Nantes 2, Ramsgate 3, Riga 5, Rochester 7, Rotterdam 1,
Sandwich 3, Saint-Martin 8, Setubal 4, Sint-Petersburg 2, Saint-
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De te Oostende uitvarende schepen gedurende het laatste kwartaal van 1814 waren ten getale van 233 met een tonnenmaat van
21.364 ton. Het kleinste mat 11 ton en het grootste 425 ton.
De uitvoer bestond uit : tarwe : 124 schepen met 8362 ton ;
kolen : 4 schepen met 666 ton ; lijnwaad : 3 schepen met 355 ton ;
scheepsmasten : 1 schip met 223 ton ; nagels en geweren : 2 schepen
met 202 ton ; bonen : 2 schepen met 181 ton ; zout : 1 schip met
111 ton ; huiden : 1 schip met 106 ton ; teer : 1 schip met 85 ton ;
koffie : 1 schip met 70 ton ; suiker en koffie : 1 schip met 70 ton ;
wouw : 1 schip met 62 ton ; oesters : 2 schepen met 56 ton ; jenever :
2 schepen met 52 ton ; rogge : 1 schip met 47 ton ; soda : 1 schip
met 28 ton ; boter en eieren : 1 schip met 26 ton ; boter : 1 schip
met 16 ton. Daarenboven vaarden 83 schepen uit op ballast met
een tonnenmaat van 10.626 ton.
De havens van bestemming waren : Antwerpen 2, Baltische zee 1,
Barcelona 1, Bilbao 1, Bordeaux 6, Boulogne 1, Cadix 3, Cette 1,
Colchester 1, Deal 1, Duinkerke 1, Emden 1, Engeland 94,
Frankrijk 10, Groningen 1, Le Havre 1, Holland 2, Lissabon 6,
Liverpool 2, Londen 30, Molde 2, Nantes 2, Portugal 1, Ramsgate 1, Rochefort 1, La Rochelle 1, Rotterdam 6, Rouen 1, Sandwich 1, Spanje 2. Daarenboven vertrokken 50 schepen « op
avonture ».
Uit het bovenstaande blijkt dat het einde van het bewind van
Napoleon de onmiddellijke herleving van onze twee Westvlaamse
havens voor gevolg heeft gehad.
Jos. DE

SMET

KLEINE INVENTARISSEN VAN HUISRAAD

Brugge 1478
Bij de weduwe Nuetemans werd op 15 november 1478 de volgende huisraad opgetekend :
« Een breed bedde met eender nieuwe coedse onghestoffeirt.
Een nieuwen zethele dertoe.
Eene nieuwe wenthelcoetse zonder bedde.
Een nieu dridsoor. Een oude lys.
Een bescreven deed van sinte Christof f ele ende andere plusynghe ».
Bij Margriete Zelversmeits waren voorhanden (24 dec. 1478) :
« Twee branders, twee cassinen met beilden.
Een tafele met eender scraghe.
Eenen corf met ghaleyersche werke met glasen.
Een lys, een dridsoor, 3 kandelaers, een lopyn, een becken ende
andere plusynghen ».
Rijksarchief Brugge. Proosdij nr. 1293 f. 71v.
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EEN OUDE AFVALPUT
OP DE MEMLINCPLAATS TE BRUGGE

Bij de verbouwing (jan.-okt. 1960) van het Meubelmagazijn
van de Gebr. Vanhollemeersch, Memlincplaats 1 (kadaster
F 469c ) te Brugge stootten de werklieden, bij het uitdelven
van de funderingssleuven aan de voorkant van het huis, op
een oude afvalput. Deze put steekt nog gedeeltelijk onder het
huis nr. 2 van de Memlincplaats.
Van de voorwerpen die in de afvalput werden gevonden
verdienen enkele onze aandacht.
1. Een sterk geoxydeerd ijzeren scheermes (19 cm) met
sporen van verguld loofwerk op het lemmer. Fig. I.
2. Een zwart benen priem (20 cm) met oog en scherpe
punt, gepolijst door het gebruik, wsch. een breipriem voor
visnetten. Fig. 2.

3. Een penning uit geel koper waarvan de rand door oxydatie geheel uitgevreten is. Fig. 3. — Een recht kruis verdeelt
de cirkel heraldisch in 4 kwartieren : het le en 4e kwartier
vertonen een dolfijn, het 2e en 3e kwartier franse lelies. De
keerzijde is gevuld met franse lelies. Het stukje is uit heel
licht metaal en vermoedelijk afkomstig uit de ateliers van
Neurenberg, waar in de 17e eeuw dergelijke jetons werden
geslagen.
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4. Een tegeltje, grijs-zwart aardewerk, met bruinrood glazuur. In het vlak lopen twee licht ingedrukte diagonalen.
5. Onze aandacht ging bijzonder naar een klein blauwgrijs
potje. Fig. 4. — Dit aardewerk (hoogte 8, doorsnede 7,5 cm)
bestaat uit een tamelijk dik opgedraaid bolvormig lichaam
op een laag standvoetje (4 X 0,05 cm) ; boven de bol steekt
een knop (1,8 cm) . In de verzameling van dhr. R. Dekeyzer
te Oostkerke komt een dergelijk potje voor dat de Oostkerke
gevonden werd.
6. Een ander aardewerk — Fig. 5 — bestaat uit een zelfde
bolvormig lichaam (hoogte 7,5, doorsnede 7 cm), doch rust
vlak op de voetplaat ; boven de bol is eveneens een knop.
Deze beide potjes vertonen een gelijke verminking : vlak
onder de knop, in de buik, is een stuk uitgebroken. Bij nader
toezien bemerkt men langs de breuk een glad vakje : een
gleuf. In beide gevallen hebben we te doen met een spaarpotje.
Dergelijke spaarpotjes, in rood geglazuurd aardewerk,
komen reeds voor in de 17e eeuw (J.G.N. Renaud, Oud
Gebruiksaardewerk, blz. 120 ; Amsterdam 1948) . Onze ongeglazuurde, boven beschreven, potjes mogen we derhalve op
zijn laatst in de 16e eeuw plaatsen.
Al de beschreven voorwerpen worden bewaard in de verzameling van dhr. R. Streuve te Oedelem.
R. CROIS
TALDUME

Is dit mnl. woord uit andere dan Oudenaardse bronnen bekend ?
Onze teksten stammen alle uit Keuren van Oudenaarde.
1328. — « Keure van de ykinge ». De potten en flessen « by
tavernier, ostelier en in cabarethe » moeten hebben « eenen nagel
ende eenen zegel deran, ende dien pot ofte flassche gheyct ende
ghezegelt bi den ghenen diere toe ghestelt zijn. Ende dien nagel
eenen taldume binnen boord staende... » Coutumes Audenarde,
ed. de Limburg-Stirum II 39.
1338. — « Keuren van den Ghersse... Ende elc bundel ghers
moet wesen xx. taldumen wyt in den bant, up de selve mesdaet
(boete) ». Aud. Meng. 1 337.
1338. — « Keure van den wine... Voert ghebiet men op de
mesdaet van xx. schel. dat elcx taverniers tenine potten moeten zyn
i gherumen taldume meere dan de gherechte coperine mate, ofte
meere, wilt de tavernier ». Aud. Meng. I 138.
Taldume = duim waarbij men telt of rekent, de duim als maat.
In Vlaanderen het He of 10e deel van een voet (2,5 - 2,7 cm) .
Gent, Brugge en liet Vrije, Ieper, Oudenaarde telden 11 duimen
in de voet ; Nieuwpoort, Veurne, Diksmuide, Duinkerke, St.Omaars, Poperinge telden 10 duimen. In Frankrijk en Engeland
gingen (gaan) 12 duimen in de voet.
E. N.
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SPREUKEN EN ZEGSWIJZEN
UIT DE OMSTREKEN VAN BRUGGE
IV. VRIJEN EN TROUWEN

Getrouwd zijn
Het gekend rijmgebed hoorden we nog in de volgende versie :
Och Here der Heren,
geef mij kost en kleren, zonder wederkeren,
geld en goed in overvloed ;
ramp en arooi,
hebt ge geen bedde slaapt in 't strooi.
Dit laatste rijmpje spreekt boekdelen ; in die tijd van « de grote
armoe» hadden jonge trouwers uit de werkende klasse al de moeite
van de wereld om een onderdak en « slapinge » te vinden. (De
volgende spreuken sluiten aan bij Biekorf 1961, blz. 429) .
Onderdak en huis
1. De laatste weken voor de trouw zochten de ouders naar een
onderkomen voor 't jong koppel, ze moesten toch entwaar huizenieren,
ze'n kunnen toch onder den bloten hemel niet slapen, immers « om
buiten te slapen en water te drinken moet ge niemand schone
spreken ».
2. De dochter die introuwt komt « in een gestrooide stal ». Ze
heeft zich daar goed neergezet, ze zijn daar goed « ingenesteld ».
3. Dat is mogelijk en doenlijk voor moeder en dochter, immers
« moeder en kind zijn één » en als uw dochter trouwt « wint ge er
een kind bij ». De schoonzoon heeft alzo « een thuzent en een
tonzent ».
4. De schoondochter laten inwonen wordt altijd afgeraden :
« Twee wijven in één nest komen niet overeen ». Dat wordt ten
andere op rijm gezet : « Twee katten aan een muis — Twee vrouwen
in een huis
Twee honden aan een been — komen zelden overeen ». Geen wonder dat, in zulk geval, de twee vrouwen « malkaars
asem niet kunnen gerieken ».
5. Hoe gaat het immers... De oude houdt aan haar « gewenten » :
« we gaan 't hekken aan den ouden stijl laten hangen ». 't Jong
wijf is een bazige schoondochter en wil alles verzetten naar haar
zin : « ze is in den ouden nest gekropen en heeft hem uitgetrokken ».
6. Het gaat zover dat de oude het niet meer kunnen « heerden »
en ze trekken er zelf vanonder. « Ze heeft d'oude buitengeweund ».
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7. In afwachting dat er een pachthuisje vrij komt nemen ze hun
intrek bij vrienden of verw an ten, ze gaan « over heerd gaan wonen » ;
of « ze zitten op andermans zulle ». Te beklagen zijn ze alleszins,
want « een oude boom wil niet verplant worden ».
8. In en bij de stad huizenierden soms drie of vier huishoudens
in één groot vervallen huis, dat ze « ommeweunden » ; zo'n huis
heette een « natiehuis ».
9. Armtieriger nog was de gesloten koer met zes of zeven huizekotjes rond een gemene steenput en vertrek ; te Brugge noemde
men dat « een fort » en « de pruttelinge >>. Te Oedelem was zo
een gebuurte als « een Munte » best gekend. Te Beernem spreekt
men van een « kazern » en een « koer de soe ». En te Sijsele was
het weer iets anders : « een rente ».
10. Die « rente » doet natuurlijk denken aan de deftige « Bakkersrente » in de Zwarte Leertouwersstraat, doch van minder deftige
stand blijkt ze te zijn in het volksliedje van de St.-Gillisparochie :
We wonen in de Rente,
we slapen in ons hemde...
11. In een zo arm gebuurte is het altijd of tewege ruzie en men
verschiet er in geen klein gerucht : « 't is weer ruzie in straatje ».
Juist daarom werd die rij huisjes te Vijve-Kapelle « de Poermeulen »
genoemd.
12. Te lande had een grote boer « kortweunsten » dicht bij het
hof gebouwd : een tweeweunste of een drieweunste voor zijn « daghuren », d.i. de « kortweunders » die kwamen op het hof werken.
In het liedje van de Huisman zingen we : « En wat gaf hij haar
voor het zevende jaar ?... Zeven weunsten even lang... »
13. Een alleenstaande huisje was « lege van steke, maar een
ovekotje groot, gewillig een braskotje ». Thope geslegen met planken : « een barrelen kotje » ; met staken en leem toegesmeten : « een
lemen kotje », dat was één plaatsje om te koken en te smoken, te
wassen en te plassen en alzo « valt ge met de deure in huis ».
14. 't Is daarom dat ze een « lijs » zetten om de wind af te
weren. Voor 't zoldergat ligt er een valdeur of « luike » en een
trapleer. Ze lachen : « we weunen in een tweestatie, al de valdeur-in,
de luike-in ».
15. 't Is een hutteke van een huizeke : « ge kunt het omverre
duwen, omverre blazen ; ge kunt er over springen ; ge kunt het
overgissen ».
16. Geen wonder dat Djellen zei : « 'k kruipe in mijn hondekot
(of in mijn keunepijpe) ». Wieze zei liever : « 't is bij mij Villa
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kluize ». Meewarig bekeken : « 't Is lijk 't stalleke van Bethlehem ».

17. Ook Jeruzalem komt erbij te pas. Een vervallen huis of
gebuurte is lijk « 't verwoeste Jeruzalem, zo'n oud nest ».
18. Met meubels hadden ze geen moeite. Een ingemaakt bed,
een tafel, een bank en een paar stoelen, 't was al. « Dat een blind
peerd inkwam 't zou niets overeinde lopen ».
19. Een stenen huisje was wat hoger en kloeker gebouwd. Is het
echter « te hoge van stoel », dan spot het gebuurte : « 't is lijk
een stadhuis ».
20. Wie over meer beschikte nam zijn intrek in een huis met
de deur in 't midden en een « koeioge » op de gevel, een voorhovetje met een hekken en een lochting langs achter. Later kwam
er een halve « statie » boven : een huis « van een statie-en-half »
stond deftig.
21. Bij uitzondering bewoonden jonge trouwers een van die gekende herbergen en afspanningen langs grote wegen : « een halle van
een huis », « een huis lijk een kerke ». Ze moesten het wel bezetten
met dis, kast, stoelen en tafels of 't was « lijk een ijle schure ».
22. Een koehouder woonde op een « koeiplekske » of een « doeningske ». Van een schoon aangelegde hofstede zei men : « 't is lijk
lijk een heerlijkheidje » ; dat was dan een hof met stalling, schuur,
wagenkot, rossekot, schaapstal naast de « huizinge met vaute of
hoogkamer » en langs achter nog een kete of ovekot.
23. Wie nering wilde doen moest « de zulle overnemen » en in
't dorp, op de plaatse wonen, in de kom waar de huizen aaneengesloten zijn.
24. De dorpsmensen die 's zondags van een uur ver naar de mis
kwamen, zegden dan tegen elkaar : « Robbel jen op, we zijn in
d'huizen » (doe u een beetje fatsoenlijk aan en ga deftiger).
25. In 't dorp stonden enkele « tweestasties », bewoond door een
rentenier of de onderwijzer, of een kommersant. Notaris, dokter
en brouwer woonden in een « herenhuis » met trappen op en een
(lange) gang « lijk een Breidelstraatje ». Staat er een vierkante dak
op, 't is « lijk een kasteel ».
26. Rondleurders zitten met niets verlegen. Op den buiten slapen
ze bij de boeren in 't strooi, en in de stad logeren ze in « 't droog.
logist », anders gezegd « op de touwe » (met de armen op een
gespannen koord geleund) . Zulke mensen hebben immers « huis
noch thuis ».
27. Wie ergens een kamer huurt « ligt daar thuis » en de bewoners zeggen : « dat zijn onze thuisliggers ».
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Dak en deur
28. Wie trouwt moet « een dak boven zijn hoofd hebben ».
Verloofden worden vermaand : « het is niet toegelaten onder één
dak te wonen ». Rosten Kok, die « over den bezemstok getrouwd
was », lachte daarmee : « we wonen al lange onder één saarge ».
29. De trouwers bouwen een huis en kunnen niet regelmatig
betalen : « ze zitten in de moortelbak ». Is het huis opgebouwd
maar nog niet afbetaald : « er zit een uil op 't dak ».
30. Nog uitdrukkingen met dak. De speelman zit nog op het
dak ('t is nog al dat de hemel geven kan, bij jonggehuwden) . 't Is
in 't dak blijven hangen (het beloofde geraakt vergeten) . Je mag
met je schuetel niet onder 't dak zitten als 't pap regent (de kans
verkijken) . Mijn terwe staat zo effen lijk een gedreven dak (zegt
de boer bij wijze van vergelijking) .
31. Zeg niet ontwijkend of onverschillig « da 'k » (dat ik), of
het antwoord luidt : « 't Dak ligt op 't huis ».
32. Dicht bij de deur is niet ver van huis. Deur wordt veel
gebruikt met betekenis huis. Zelfs kinderen weten het. Waar woont
ge ? « In 't Vispa'straatje, tweede deuregaatje ».
33. De bedelaar gaat van deur tot deur, lijk Sint-Jozef in 't oude
kerstliedje en in 't refrein :
want 'k moet van hier naar een ander deurtje gaan,
vrouwtje laat me niet lange meer staan.
34. Wil men iemand 't huis ontzeggen : «'k ga hem vierkante
aan de deur zetten ». Anders : «'k ga hem 't gat van den timmerman togen ». En als 't zover komt zegt men : « Ziet ge de
deure... ? » Dan is het tijd zich weg te heffen, zoals wanneer de
Fransman zegt : « veuillez prendre la porte ».
35. Op bedekte wijze gezegd, maar even beslist : « Niets zeggen
is zwijgen en buiten is voor de deur ».
36. 's Avonds werd de deur toegegrendeld en « met een scheers »
vastgezet. Een troost voor wie de deur vergat te sluiten : « Open
deuren waken best ».
37. Recht op zijn doel afgaan is « met de deur in huis vallen ».
Een onbeschaamderik « stond backten de deur als de schaamte
uitgedeeld werd ».
38. Bemoei u niet met andermans zaken : « vaag voor uw eigen
deur ». Want « als iedereen voor zijn deurtje vaagt, dan zijn de
straatjes schoon ».
39. Iem and vergeet de deur toe te trekken : « Peis je dat je in
de kerke komt, dan ! » Ook nog : « Zijt ge in 't kerkportaal geboren, dan !? » Kortweg : « Trek je gat toe ! »
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40. Waar de weerd in 't deurgat staat is er geen nering.
41. Ze hebben schulden gemaakt en de boel zal verkocht worden :
« Ze gaan 't zeil voor de deur spannen ». Ook : « Ze gaan 't tafeltje
voor de deur zetten » (om venditie te houden) .
Koriste krijgen

42. De wijsheid zegt : « vier voeten onder tafel is nog geen huisgezin ». Gedurende de wittebroodsweken weet het jong koppel nog
van de wereld niet. Ze weten niet wat er nodig is om te leven, ze
peinzen dat ze kunnen leven « van den hemelschen dauw ».
43. Ze komen goed overeen, passen op malkaar. De grond is
te koud waarover zij loopt en 't is « schijtje » alhier en « poes »
aldaar. Zij verzorgt hem lijk een kiekske op een barretje en 't is
« vintje » en « kootje » voren en achter.
44. Ze zouden elkaar geen stro in de weg leggen, ze zijn « 's eens »
en trekken aan dezelfde string, alla, ze zijn « goed ingespannen ».
Ze zullen er wel komen, 't loopt al op wieltjes « lijk gesmeerd ».
45. Verwanten en kennissen gekscheren dan : « Foei, 't is lijk
den hemel op d'eerde ! 't is te schone, 't gaat overlopen ». Met
een toespeling : « Duren is een schone stad, maar blijven duren is
nog schoner ».
46. 't Is een gewenst koppel, ze zijn voor malkaar in de wieg
gelegd : « 't is daar 't huizetje van Nazareth... nooit een woordje
hoger of leger ».
47. Maar 't valt meest anders uit. « 't Is geen suikerlekken tot
op de bom ». — « 't Is al geen kermis waar 't vaantje uitsteekt ».
48. Ze worden elkaar gewoon. 't Nieuwtje is er gauw van af.
« Als ge de pastor gepasseerd zijt, 't verandert zo zere ». Het is
immers geweten : oude gewoonten komen boven.
49. Hij is wat nors van aard, niet vele van zegs, kort van stoffe.
Hij is kort gekeerd. En daarbij gemakkelijk gestoord : « hij is gauw
op zijn teen getrapt ».
50. Zij krijgt dan « een snak en een bete », en als zij een truntje
is en verlegen nadert : « Peis-je, zegt hij, da 'k ga bijten dan ? 'k en
ben niet wroed... » Hij meent het immers goed, 't is maar bovenop,
klaar uit gewoonte.
51. Met een beetje geduld komt het wel weer in orde, doch
Patientie is goed wied
maar 't groeit in allemans hovetje niet.
52. Erger is als hij opvliegend van natuur is. Zij mag hem niet
tegenkanten of « 't is er bovenop, hij maakt zich dikke voor niet,
zit seffens in d'hoogte, seffens te peerde ».
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53. Hij verstaat geen redens. Ge kunt er geen rechte kant aan
krijgen. 't Is lijk buskruit, buspoer. Ze moet hem laten uitbersten.
54. Gelukkig als zij reeds tegen een duwken kan en « den oom
doorgroeid is ».
55. Hij windt zich op, zit te blazen, 't is lijk een opgeblazen
kalkoene, een opgeblazen padde.
56. Nog erger. Hij kookt van koleire. Hij is opgepoeft, staat te
schuimbekken, zijn haar staat rechte. — En zo naar 't ergste. Hi j is
om uit zijn vel te springen. Hij zou de muren opvliegen. Hij is
ten toppen.
57. Zij weet bij ondervinding dat hard tegen onzacht hier niet
past, dat ware olie op het vuur gieten. Zij tracht te kalmeren en
zwijgt totdat de vlaag over is, hij is immers weer « in zijn tuimen,
in zijn zotten » enja « elk moet zijn zot kennen ».
58. Zij moet er dan 't beste uit rapen en heur « koeste » houden
want « 't is eerder effen gezwegen dan effen geklapt ».
59. Ten andere dat zijn maar vlagen, 't zal wel opklaren want
« 't is stille waar dat 't nooit 'n waait ». En « waar 't nooit 'n waait
wonen er geen mensen ».
M. C.
DE RADIO IN DE VOLKSMOND

Tot aanvulling van de medegedeelde gezegden en spreuken in
Biekorf (hiervoor blz. 213-216) nog de volgende die ik te St.-Andries,
Varsenare en Jabbeke opgetekend heb.
Aanzetten. Draai ne keer aan zijn teutere. Draai ne keer aan
de krane als er nog iets inzit. Geef dat ding nen draai dat we
horen hoe laat het is.
Afzetten. Zet dien orgel maar af. Draai die radiobak maar toe.
Pak hem ne keer bij zijn bubbel. Zet die zage maar af, 't is hier
al muziek genoeg zonder dien levenhouder.
Muziek. Ongunstig : 't Is iets om in slape te vallen. 't Is te
flauw om aan de kiekens te brokkelen.
Zang. Gunstig : Dat is een deuntje voor 't lang leven. Daar zit
kruime in. — Ongunstig : Onzen hond kan schoner zingen als
g'op zijnen steert trapt. 't Is lijk een klein kind dat zijn eerste
tanden krijgt. (Kraaiende zangeres) .
Jong en oud luistert gaarne naar de « Plaatjes voor de soldaatjes ». Daat zit nog iets van ons herte in, zeggen ze. Daat zit
nog poer in om naar de muggen te schieten, lachen ze.
Versleten toestel. 't Is lijk een oude karre, 't ruttelt al dat er
aan is. Smijt dat oud kraam maar op zolder, 't heeft al genoeg
staan kraken dat klutterding.
G. A.
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EEN NOODLANDING TE HULSTE IN 1915
AVONTUUR VAN DE VLIEGER ROLAND-GARROS
Op maandagvoormiddag 19 april 1915, landde een geallieerd
vliegtuig te Hulste, in een weide gelegen tussen het alleenstaande
huis van Leo Snauwaert (nu Jeroom D'Hulst) en de hofstede van
de Weduwe Roelens (nu bewoond door Desmarrez Omer) . Deze
hofstede ligt ongeveer 1,5 km noord-oost van de dorpsplaats, op de
wij k 't Hoog Walleghem. Onmiddellijk na de landing, stak de
piloot zijn vliegtuig in brand en vluchtte naar de voornoemde
hofstede, waar hij schuilde in een ondiepe droge gracht, onder de
braamstruiken. Na korte tijd werd hij er door toegesnelde duitse
soldaten ontdekt en gevangen genomen. Noch de Hulstenaren, noch
de bezettende soldaten hadden vermoed dat het hier ging om een
meer dan gewoon vliegtuig en om een meer dan gewone piloot.
Van duitse zijde komt daarover het volgende relaas.
« Op die zonnige maandagmorgen verscheen een ééndekker op
ongeveer 200 m hoogte, die in duikvlucht een doel (waarschijnlijk
het spoorwegstation) van Lendelede aanviel en er twee kleine granaten uitwierp. De piloot trok zijn toestel terug de hoogte in,
terwijl enige geweerschoten van op de grond naar het vliegtuig
afgevuurd werden. Daarop hoorde men duidelijk storingen van de
motor en het vliegtuig streek neer ten noord-oosten van het dorp
Hulste, in een weide dichtbij een hoeve gelegen. De bezetting van
Hulste : een 120 man sterke kavalerieafdeling (54. Res. Kay. Abtlg.)
uit Wurtemberg, snelde naar de landingsplaats, terwijl ook soldaten
uit Lendelede aan de achtervolging deelnamen. Ter plaatse gekomen
vonden ze enkel het brandend toestel, de piloot was verdwenen.
De nabijgelegen hoeve werd van de zolders tot in de kelder doorzocht ; de bewoners beweerden niets gezien te hebben, maar toch
werden in de put voor het afwaswater een paar rubberlaarzen gevonden. Kort daarop werd de piloot dan ook aangetroffen in een
droge gracht, onder gras en twijgen. Sommige soldaten uit Lendelede
waren tamelijk woest en één er van wilde zelfs met getrokken
bajonet er op los gaan. Tenslo tte sprak een van de duitsers hem
in het engels aan, waarop hij — eveneens in het engels — voor
antwoord kreeg dat het vliegtuig uit Duinkerke was opgestegen
en motorpech had gehad. Wat later kwam een ziekenwagen die
de stevig vastgebonden piloot naar Izegem wegvoerde. De soldaten
waren overtuigd dat het een engels vliegtuig was, en slechts 's anderendaags hebben ze vernomen dat het de bekende Roland-Garros was
uit Frankrijk. » (1)
(1) Verslag medegedeeld door de Heer Helmut Bieber van
Hamburg-Winterhude, te dien tijde op kwartier in Hulste, en die,
bij de eerste ondervraging van Garros, als tolk gebruikt werd. De verdere bijzonderheden gedeeltelijk naar Hans Herlin in
« Der Stern », Heft 46, Nov. 1957.
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Garros werd in krijgsgevangenschap naar Magdeburg overgebracht,
waar hij echter ontsnapte en in Frankrijk terug dienst nam in het
vliegwezen. Hij vond de dood in een luchtgevecht nabij Vouziers
(dep. des Ardennes) in 1918.
Het uitgebrande vliegtuig van Hulste werd geborgen en naar
Berlijn overgebracht voor verdere studie, want het vertoonde een
belangrijke nieuwigheid. Bij het uitbreken van de oorlog 14-18
dienden de vliegtuigen omtrent uitsluitend voor luchtverkenning..
Slechts later werden er granaten en bommen mede gevoerd, en
werd er een draaibaar machinegeweer op aangebracht om vijandelijke
vliegtuigen te beschieten. Na enige tijd ontmoetten de duitse piloten
een bijzonder-raak-schietend frans vliegtuig ; het was het type waarmede Garros in Hulste had moeten landen. Er was namelijk een
machinegeweer op gefixeerd, dat doorheen de draaiende bladen van
de schroef schoot ; deze houten schroef was op een bepaalde
hoogte met koperen platen bezet om te verhinderen dat af en toe
een kogel de schroef zou beschadigen. Het vliegtuig van Garros
— van het Caudron type — was op deze wijze uitgerust en was
het eerste model dat in duitse handen viel. In Berlijn werd het
toestel nagezien door de Nederlandse vliegtuigkonstrukteur Fokker,
die daardoor op de gedachte is gekomen het afvuren van het
machinegeweer doorheen de schroefbladen te synchroniseren met
de draaiende schroef, zodat de koperen platen overbodig werden.
Het moderne militair schroefvliegtuig was op komst !
G. M. KORTRIJK

IN DE BOSSEN VAN ST.-SIXTUS IN 1811
Het Beheer van Waterwegen en Bossen stelde op 12 december
1811 te Veurne de houthak (taillie) te koop, gelegen in de St.-Sixtusbossen te Westvleteren en Krombeke. De volgende bosnamen
komen op de affiche voor.
Uit het gewezen domein van de abdij Eversam.
In Westvleteren : Eversham-Vlooghe, de Groote Dertig Gemete,.
Eversham-Vlooghe by de Craye-Straete, Natte Ses Gemete, Toortelduyve, Wulvenest, Cleynen Vynck, Brids-Wal, Acht Gemete, BriedsBaillie en Swynne-Wal, Galge-Bosch en Mellekamer.
In Krombeke : Acht Gemete, Belle-Etst, Sporwaer-Elst, Geestwal,
Cleyne-Diepe-Zels, Grooten Vinck.
In Proven : Den Paddacker, Eck-Etst.
Uit het gewezen domein van de Duinenabdij.
In Westvleteren : 't Haende-Walleken, Strondt-Bosch, Duyne
Drye Gemete, Vyf Gemete.
Op dezelfde parochie bezat het St.-Sixtusklooster vroeger het
Paeters Gemet terwijl 't Eck Elst ten dele ook op de naam van
de pastorij van Westvleteren had gestaan.
— Feuille d'Affiches nr. 4 (Brugge 2 dec. 1811) .
E. N.
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OVER DE PRINSELIJ KE BRUILOFTSFEESTEN

8

JULI

1468

De Pastons van Norfolk — Paston is een dorp en heerlijkheid gelegen bij Norwich — hebben een van de rijkste
collecties van familiebrieven uit de geschiedenis nagelaten.
De beroemde Paston Letters lopen van 1422 tot 1509 en
bevatten naast eigenlijke brieven ook allerlei akten en oorkonden. Na een tijdlang verloren te zijn geweest, zijn de
autografen alle teruggevonden. In de klassieke uitgave van
Gairdner (Londen 1904)) vullen ze zes boekdelen.
De brieven ontlenen hun belang zowel aan allerlei intieme
details uit het dagelijkse leven van de familie Paston als
aan gegevens over de bewogen politieke geschiedenis van de
15e eeuw, nl. de regering van Hendrik VI en de Rozenoorlog tussen de huizen van Lancaster en York.
Twee jonge Pastons verschenen begin juli 1468 te Brugge
als edelknapen in het gevolg van Margareta van York, de
jonge bruid van hertog Karel de Stoute. Ze droegen allebei
dezelfde naam John Paston en waren de zonen van John I
Paston en Margaret.
De schrijver van de volgende brief is de jongere John
Paston. We zullen hem John III Paston noemen om hem
te onderscheiden van zijn oudere broer John II (1442-1479).
John III Paston (1444-1503) was 24 jaar in 1468. Hij stond
in dienst van de hertogin van Norfolk, die de eerste eredame
was van Margareta van York.
De Engelse bruid was, na de huwelijksplechtigheid te
Damme, aangekomen te Brugge op 3 juli. Als lid van het
gevolg verbleef John Paston waarschijnlijk in het Prinsenhof.
De jonge Engelse ridder vindt geen woorden genoeg om
de praal van de hofhouding en vooral de pracht van de
klederdracht te beschrijven die hij te Brugge te zien kreeg.
Zijn belangstelling gaat heel bijzonder naar de steekspelen
(jostys of pese ; fr. joute de pas)) die dagenlang v66r Cranenburch op de Markt gehouden werden. Uitbundig is zijn
bewondering van Anthonis, de Grote Bastaard van Bour
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gondië, die de inrichter was van dit schitterende Goudenboomfeest.
John Paston schreef de brief aan zijn moeder Margaret op
vrijdag 8 juli, na het steekspel waarin de Grote Bastaard een
verwonding had opgelopen.
De brief is een direct relaas van de grote dagen der
Bourgondische bruiloft, verslag van een ooggetuige die ons
mensen en dingen tekent «t gezien in andermans ogen ». Een
dankbare aanvulling op Olivier de la Marche en Anthonis
de Roovere (Excellente Cronike) . Een waardevol document
dat verdient uit de verborgenheid van de Engelse tekstuitgave
bovengehaald te worden (1).
A. VIAENE
Tekst van de eigenhandige brief

John Paston aan zijn Moeder
8 juli 1468
Zeer achtbare en eerzame Moeder,
Ik houd me bij U aanbevolen zo ootmoedig als ik maar kan,
en ik verlang hartelijk te horen dat het U goed en naar lust gaat,
ik bid God dat hij U dit moge gunnen zo spoedig mogelijk. Het
moge U genoegen doen te vernemen dat bij het schrijven van deze
brief mijn broeder en ik en heel ons gevolg in goede gezondheid
waren, God zij dank.
Wat betreft de manier van leven in dit land, deze is hier zo
heerlijk als men maar kan denken, en geen Engelsen hebben ooit,
bij mijn weten, buiten Engeland zo'n goed onthaal genoten.
Nieuwsberichten anders dan over het feest kan ik U niet zenden,
tenzij [het nieuws] dat Vrouwe Margareta verleden zondag getrouwd is in de stad geheten De Dam, drie mijlen buiten Brugge,
te vijf uur 's morgens. En dezelfde dag werd zij naar Brugge gevoerd
voor haar bruiloftsmaal en werd er ontvangen heerlijker dan iemand
zou kunnen beschrijven, en namelijk door een processie van jonkvrouwen en heren, alle mooi aangekleed zoals ik er in mijn leven
nooit heb gehoord noch gezien. En op haar doortocht door Brugge
werden talrijke togen gespeeld om haar te verwelkomen, nooit
heb ik iets mooiers gezien ( 2) .

(1) De originele tekst van de brief werd opgenomen to de uitgave « Paston Letters, selected
and edited with an Introduction,
Notes and Glossary by Normand Davis, Oxford 1958 », blz. 65-67 ;
aantekeningen blz. 144. Op deze tekst werd de volgende vertaling
gemaakt.
(2) Uitvoerige beschrijving van deze inkomst in Excellente Cronike
ed. 1531, f. 137-139. Vgl. Luc Hommel, Marguerite
d'York, blz. 42-52
(Parijs 1959).
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En dezelfde zondag aanvaardde mijnheer de Bastaard C .) het
op te nemen tegen 24 ridders en heren gedurende de acht volgende
dagen in een steekspel. En na dit spel zullen die 24 en hij zelf
tornooien tegen 25 andere de dag daarop, d.i. woensdag aanstaande.
En degene die met hem hebben gejousteerd gedurende deze
dagen zijn zo rijk gekleed (en hij zelf eveneens) als goudlaken en
zijde en zilver en goudsmeedwerk het kunnen doen. Want wat
betreft kleding en goud en paarlen en stenen, de heren en dames
van het Hof van de Hertog hebben er geen tekort. Integendeel,
ze hebben het naar wens want, op mijn woord, van zo'n overvloed
als hier had ik nooit horen spreken.
Vandaag jousteerde Lord Scales ( 4) met een heer van dit land,
doch niet met de Bastaard, want te Londen gingen ze de belofte
aan dat geen van beide ooit de wapens zou voeren tegen de
andere ( 5) . Doch de Bastaard was een van de ridders die Lord
Scales in het strijdperk voerde, en bij ongeluk sloeg een paard de
Bastaard op het been, met een zo zware slag, dat ik denk dat hij
niet in staat zal zijn z'n wapentornooi uit te voeren ( 6) . En dat is
zeer jammer, want bij mijn woord ik geloof dat God nooit een
eervoller ridder dan deze heeft geschapen.
Wat het Hof van de Hertog betreft, als van heren, dames en
edeldames, ridders, schildknapen en mannen van stand, ik heb nooit
van iets dergelijks gehoord tenzij van het Hof van koning Arthur.
Bij mijn woord, ik heb geen begrip, geen memorie genoeg om u
de helft te schrijven van de luister die ik hier zie en beleef ( 7 ) .
Maar hetgeen mij nog verder te binnen komt zal ik u vertellen bij
mijn thuiskomst, dewelke — zo durf ik van God verwachten —
niet lang zal uitblijven. Want wij vertrekken van Brugge naar huis
(3) Anthonis (1421-1504), zoon van hertog Filips de Goede en
Jeanne de Presles. Hij nam in 1452 de titel Grote Bastaard over
van zijn gestorven oudere broeder Cornelis. Anthonis was Heer
van Beveren en « Comte de la Roche ». Over hem zie M. Berge,
Les Bátards de la Maison de Bourgogne et leur descendance, in
L'Intermédiaire des Généalogistes no 60 (1955), blz. 361-362. Anthonis
was in 1467 te Londen geweest om het huwelijk van Karel de Stoute
met Margareta, jongste zuster van koning Edward IV (voormalige
hertog van York), te makelen.
(4) Lord Scales _ Anthony Woodville, broeder van de Engelse
koningin (Elisabeth). Hij werd Lord Scales in 1461, Earl Rivers
in 1469 ; in 1483 onthoofd door Richard III.
(5) Deze bijzonderheid wordt in nederlandse en bourgondische
bronnen niet vermeld. Bekend is echter dat de Grote Bastaard
in 1467 op de steekspelen te Londen had uitgeschitterd.
(6) « Ung cop de piet de cheval mist très villanement le genoul
hors du lieu », zegt Olivier de la Marche, die erbij voegt dat
Anthonis wel bijgestaan werd door goede chirurgijnen. (Hornmel a.w. 49). De Excellente Cronike (f. 143V ) heeft een andere
versie : de Bastaard « hadde ghequetst gheweist aen sin hant » en
werd in het steekspel vervangen door de heer van Ravestein.
(7) Autograaf : « And as for the Dwkys coort, as of lordys, ladys,
and gentyylwomen, knytys, sqwyirs, and gentyllmen, I herd never
of non lyek to it save Kyng Artourys cort. By my trowthe,
I have no wyt nor remembrans to wryte yow halfe the worchep'
that is her... » (Paston Letters p. 66).
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dinsdag aanstaande en met ons al degene die met Mevrouw van
Bourgondië uit Engeland gekomen zijn, uitgezonderd degene die
bij haar blijven wonen, en dat zijn er, naar ik meen te weten, maar
een klein aantal.
Wij vertrekken van hier des te vroeger, daar de Hertog gehoord
heeft dat de Franse koning van zins is zonder uitstel een oorlog
tegen hem te beginnen, en dat hij gekomen is op 4 à 5 dagmarsen
van Brugge (8) . En de Hertog rijdt dinsdag aanstaande vooruit
om hem te ontmoeten. God geve hem goede vaart, en al de zijnen,
want bij mijn woord ze zijn het uitgelezenste gezelschap waarmee
ik ooit heb verkeerd, uitstekend van manieren, echte mannen van
adel.
Ander nieuws hebben we hier niet, tenzij dat de Hertog van
Somerset ( 9) en al de zijnen wel uitgereed uit Brugge vertrokken
zijn de dag van de aankomst van de Hertogin alhier. En men zegt
hier dat hij naar de gewezen koningin Margareta ( 10) getrokken is
en niet meer zal terugkeren naar hier en door de Hertog niet meer
zal geholpen worden.
Niets meer, maar ik vraag U om uw zegen zo ootmoedig als ik
kan, U verzoekend niet te vergeten mij die elke dag te geven...
En, moeder, ik bid U, deze brief moge mij aanbevelen aan mijn
zusters allebei, en aan de meester, mijn kozijn Dawbeney...
En ik bid God dat hij moge Uw hartewens vervullen.
Geschreven te Brugge (at Bruggys) de vrijdag na Sint-Thomas.
Uw zoon en nederige dienaar, j. Paston de jongere.
[Adres :] Aan mijn zeer geachte en vereerde moeder Margaret
Paston, wonende te Gaister, om te bestellen met spoed.
Nota. Van de mededeling over de inkomst van de bruid volgt hier
de oorspronkelijke (middel) engelse tekst.
« As for tydyngys her, but if it be of the f est, I can non send yow,
savyng that my Lady Margaret was maryd on Sonday last past at
a towne that is callyd The Dame, iii myle owt of Brugys, at v of the
clok in the mornyng. And sche was browt the same day to Bruggys
to hyr dener, and ther sche was receyvyd as worchepfully as all the
world cowd devyse, as wyth presessyon wyth ladys and lordys best
beseyn of eny pepyll that ever I sye or herd of. And many pagentys
wer pleyid in hyr wey in Bryggys to hyr welcomyng, the best that
ever I sye... ».
(8) Lodewijk XI wilde elke alliantie van Karel de Stoute met
het Huis van York beletten.
(9) De Hertog van Somerset = Edmund Beaufort ; hij hield de
zijde van Lancaster (rode roos) en volgde koningin Margareta van
Anjou in haar ballingschap. Werd na de landing te Portsmouth
gevangen genomen bij Tewkesbury (4 mei 1471) en onthoofd.
(10) Margareta van Anjou, echtgenote van koning Hendrik VI,
leefde sedert juli 1463 in ballingschap meestal in Frankrijk en
Bourgondië.
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MENGELMAREN
PHILIPPE-JACQUES DE NECKERE OP STUDIE TE LEUVEN

ten tijde van Maria-Theresia
1761
In oktober 1761 werd de 21-jarige Philips-Jacques de Neckere
naar Leuven gezonden om er de studie in de rechten te beginnen.
Hij was de oudste zoon van de in 1758 overleden griffier en notaris
te Bikschote, Philippe-Jacques de Neckere, en van Maria-Catharina
Delefortrie, een burgemeestersdochter van Geluwe.
Uit Leuven zond hij de volgende brief aan zijn moeder.
Zijn reis per « wagen » en per « voiture » gaat over Kortrijk,
Gent, Aalst en Brussel waar hij vertoeft op de nationale feestdag
van zijn tijd, 15 oktober, het naamfeest van Maria-Theresia.
Te Leuven nam de student zijn intrek in de pedagogie De Lelie.
Gedurende zijn eerste Leuvense dagen was hij getuige van de uitgelaten vreugdebedrijven der studenten van Het V erken, die hun
primus vierden.
Philippe-Jacques de Neckere werd in 1780 notaris te Dikkebus,
trouwde in 1785 met Marie-Anna Van Provyn en overleed in 1811.
Zijn echtgenote overleefde hem tot in 1845. Ze hadden vijf kinderen. (Tablettes des Flandres VIII 353) .
Deze en meer andere gegevens over de familie de Neckere werden
mij vriendelijk medegedeeld door Pastoor C. Denorme, die als geen
ander in de Westvlaamse familiekunde beslagen is en bij gelegenheid hier zelf wel eens over de geslachten de Neckere en Pattyn
aan het woord zal komen.
De tekst van de brief volgt hier volgens een afschrift van ca. 1800
uit een private verzameling.
A. V.

Brief uit Leuven

Beminde Moeder,
Nae myn afscheyd van U genomen te hebben tot Cortryck den
13en van dese maend ben ik ten selven dage met den Cortriksche
wagen (niet de diligencie gelyk wy meinden) ontrent het poorteluycken aengekomen tot Gend. Ik hebbe 's anderdags ontrent den
7 uren 's morgens d'eere gehad aldaer te spreken met den heer
President de Patin, gelyk by my bevolen hadde tot Ypre.
Ik ben ten 8 uren met de voiture vertrokken naer Brussel, alwaer
ik, Aelst voorby gegaen hebbende, een weynig voor den avond
aengekomen ben. 'S anderdags wesende den 15en, dag van de
H. Theresia, feest van onze Koninginne, hebben wy met groot

R-- 252 —

vermaek Prins Carolus met al den Edeldom sien komen naer de
hoofdkerk Ste Gudula om aldaer mis te hooren die gegaen wierd
door den artsbisschop van Mechelen voor Maria Theresia. Wy
hebben daer ook niet weinig vreugde geschepen in de warande alwaer
de herten en hinden uyt onze handen quamen eten.
Ik ben van Brussel met Mr. de Clercq omtrent den 2 uren nae
middag vertrokken naer Loven en aldaer 's avonds aengekomen.
'S anderdags, wesende den 16en, ben ik gegaen naer de Lelij alwaer
ik heden woone.
Den Primus is in de Pedagogie genaemd het Verken. Synen
naem is Schellekens. 't Is de soon van eenen ketelaer tot Lier...
't Is onzeggelijk de vreugde die er bedreven word in het Verken,
over de zege van den Primus verkregen te hebben. Nu voeren hem
de Philosophen ten toone, dan dansen zy in eene ronde met hem
in 't midden, wiens hoofd gecierd is met Lauwertakken. Men hoort
niets anders als 't geluyt van trompetten en cimbalen, en 't geschrey
van vreugde van de Philosophen, die gekleed zyn met witte vestjens, met een mutsjen op den kop, dat sy, na eiken dans, opwerpen,
met luyder stemme roepende : Vivat den Primus ! Vivat Schellekens ! Vivat het Verken.
Ik hebbe voor tafelkosten, item recht van inkomste, betaeld aen
den heer Regens 47 guldens 12 stuivers. Ik ben aen de tweede tafel.
Wy zyn daer niet qualyck. Wy eten roggen brood ; men eet er
niet veel ander binnen Loven.
Blyve met alle liefde
Beminde Moeder
Uwen onderdanigsten Zoon,
Ph. J. De Neckere.
Uyt Loven den 20en octobre 1761.
[Adres :] Aen Joufvrouw weduwe van den greffier
De Neckere te Bixschote
om te bestellen in 't Cleen Ypere tot Ypere.
'T

VISCHKLOKJE : KLUCHTIGE ZEEALMANAK VAN NIEUWPOORT

Op de vraag in Biekorf 1960, 64.
De almanak 't Vischklokje kende maar één enkele uitgave, namelijk deze in 1887 uitgegeven voor het jaar 1888. Deze volksalmanak
was opgesteld door Eerw. Heer Joseph Dilger (1855-1931) die
alsdan leraar was in het St.Bernarduscollege te Nieuwpoort. Voor
het drukwerk en de afzet van het boekje heeft Eerw. Heer August
Declerck ingestaan. Dit almanakje was uitsluitend bestemd voor
de vissers van Nieuwpoort.
P. D. L.
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TENTOONSTELLING TE ARDOOIE

Een tentoonstelling over de geschiedenis van de gemeente met
boeken, foto's, kaarten, plans, prenten en allerlei souvenirs uit het
lokale leven, ook het leven uit het pas voorbije verleden, begint in
West-Vlaanderen gewoonte te worden.
Er zijn voorbeelden uit Izegem, Rumbeke en elders. Dit jaar
gebeurde het te Ardooie, onder de auspiciën van het gemeentebestuur en met als inrichter onze medewerker L. Van Acker. Vijf
klassen van de gemeenteschool « lagen vol » met allerlei merkwaardigheden, foto's, documenten en stukken van « Ardooie uit
het verleden ». In de gang van de school lagen niet minder dan
8.000 bidprentjes tentoongesteld, waarin de bezoekers, die zeer
talrijk opkwamen, hun eigen familieleden konden weervinden.
Geopend door de voltallige gemeenteraad op 21 juli, nationale
feestdag, liep de tentoonstelling drie dagen. Op elk van deze drie
dagen was er 's avonds in de feestzaal van de school een voordrachtavond, kosteloos voor iedereen toegankelijk, steeds gevolgd door
een brok filmactualiteiten, gaande van 1944 tot nu, destijds opgenomen door een fotograaf ter plaatse.
De eerste avond handelde L. Van Acker over « Oude gilden en
verdwenen maatschappijen ; Hoe zag de kerk er uit in vroegere
eeuwen ». De volgende avond sprak Z.E.H. J. de Muelenaere, lid
van het Gezelle Genootschap en geboren Ardooienaar, over « Guido
Gezelle en Ardooie ». En de laatste avond was het de burgemeester
van Ardooie zelf, M. Sercu, die een stuk levende folklore voordroeg
over « Ardooise volkstypen uit de jaren 1900-1925 ».
Dergelijke manifestaties zijn het middel om de gewone man te
betrekken in het dorpsverleden en door bezoek en bespreking menige
nieuwe vondst of document (vooral van iconografische aard !)
kenbaar te maken aan wie het aanbelangt. De tentoonstelling te
Ardooie kan in haar genre als een voorbeeld bestempeld worden.
Jammer dat aan geen catalogus werd gedacht, iets wat verleden jaar
te Rumbeke (zie Biekorf 1961, 286) zo royaal werd opgevat, en
van deze expositie meer dan « drie dagen en een beste herinnering »
zou gemaakt hebben.
B.

JAN VERSCHAREN -

Vraagwinkel hiervoor blz. 192

Of het vermelde rijmpje in 't Manneke uit de Mane gestaan
heeft, kan ik niet zeggen, mijn verzameling is niet volledig. Het
grafschrift is echter veel ouder en stamt van Adriaan Poirters. In
de 13e druk van zijn Masker van de Werelt a f getrocken (± 1694),
blz. 121 staat te lezen :
Hier onder light begraeven Jan van der Scharen,
Die stierf voor den noen om den kost te spaeren.
L. EBRARD
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Vraagwinkel hiervoor blz.

224

Ik meen dat de zegsman van J.V.H. gelijk heeft en dat in beide.
Meense uitdrukkingen : « hij hangt were den piro uit » en « dat
is de piro van de spelers » wel de bekende maskeradefiguur, in het
frans Pierrot genoemd, bedoeld wordt.
In het Gents bestaan beide uitdrukkingen ook met dezelfde betekenissen : « den piero uithangen » voor grappen maken ; « de
piero zijn » d.i. de voornaamste, de leider, haantje de voorste zijn,
inz. bij het spel, want de grootste grappenmaker leidt dikwijls het
spel, vooral als hij daarbij « ne fijne piero », een slimmerik is, of
ook « van zijnen piero kan maken » d.i. veel beslag maken.
In nauw verband daarmee staat de uitdrukking « 't en ès giene
piero », gezegd van iemand die niet begaafd is, in niets uitblinkt,
bang van natuur is. Vergeten we niet dat Pierke of Pieroke de
typische, ik zou bijna zeggen de onmisbare heldenfiguur is in het
Gents poppenspel. Geen echt Gents « spelleke » zonder Pierke.
« Den piero mee iemand hèwe » (houden) of iemand « piero
maken » betekent iemand voor de gek houden.
« Ne vieze piero » wordt gezegd van een onaangename, zonderlinge manspersoon. « Mijn ure, piero » (mijn oren) is een synonieme uitdrukking voor « ge zijt er wel mee » b.v. als men weigert
een opgelegde taak te vervullen of een geëiste som geld te betalen.
« Ikke, die boete betoalen ?... Mijn ure piero ! »
Bonte piero is de volksbenaming voor Baume de Pérou, de bekende
helende zelf.
F. V. ES

Van mijn ouders te Koekelare heb ik de uitdrukking gehoord
en ik gebruik ze ook nog courant : « 't Is piro ». — De betekenis
is nagenoeg dezelfde als deze in : « Dat is de piro van de spelers »,
nl. (de) beste. Wij zeggen dat evenwel steeds van drank, wanneer
die dan zeer sterk, zeer straf is. « 't Is goeie koffie, 't is echte
piro ! ». — « De Koekelaarse jenever van in de tijd, dat was nog
een beetje piro ! ».

RAF SEYS

Uitdrukkingen met piro in gebruik te Zwevezele.
Van tabak : « Dat is piro ! » (eerste klasse tabak) .
« Ik heb daar een paar piro's gedronken » (goede glazen bier) .
« Hij is in zijne piro » (bedronken) .
« Het zal aan zijne piro zijn ! » (teleurgesteld uitkomen) .
« Is me dat ne piro ! » (een kerel) .
« 't Is een echten piro » (een deugniet) .
GUIDO ALTOOS
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BAHUWE. — Reiskoffer voor beddegoed, lijnwaad. De Brugse inventaris van Joanna Wyts uit 1632 vermeldt « in het comptoir neff ens de
groote sallette » een « bahuwe bedect met zwarten leder », geschat op
6 sc. 8 gr. Bahuwe is in die betekenis langer in gebruik dan fr. bahut.
Een Brugse rekening van 1592 bevat de volgende post : « Betaelt voor
een bahuukin als hy [Franciscus de Boodt] uut Brugghe met den
hertoghe trock ». (Biekorf 1905, 180) . De genoemde Franciscus de
Boodt reisde naar Spanje als ereknaap van een Spaanse grote.

HOPVAT. — Biervat of -kuip van zestig stopen of meer. Bij de
verpachting van de accijnzen op Kerstavond 1432 te Aalst werd gedronken « een hopvat biers datter up was doen bruwen van lx. stope
te 10 d. den stoop, comt 50 sc. » (Annales Emulation 20, 1868, 167) .
Vgl. hoppevat = drafkuip in de latere Cost. van Brussel, bij Stallaert 1 617. Alsook mnl. hoppetonne in een Zuidhollandse tekst van
ca. 1500 (Verdam 3, 587) .
HOUTSUERE. — Paardedekkleed. Uit ofr. houceure (houssure),
houce (housse). Op 25 april 1480 werd op de Markt te Brugge een
vesperye » (steekspel) gehouden waaraan de Brugse forestiers en de
Rijselse steekspelers deelnamen. Hertog Maximiliaan trad ook in het
krijt terwijl zijn jonge echtgenote en haar gevolg in Cranenburch toeschouwden. Het paard van de hertog was overdekt met blauw fluweel
« maer die peerden vanden anderen stekers waren overdect met blaeuwen
houtsueren van syde ». (Excellente Cronike f. 212"). Ook Jan Smeken
gebruikt dat woord in zijn gedicht op de Guldenvliesfeesten te Brussel
in 1516 ; voor een steekspel tussen drie Spaanse gebroeders « snijtmen
overvloyedich gulden laken — om houtsueren, rocken en tabbaerden ».
(ed. G. Degroote, Antwerpen 1946 ; vv. 447-448, blz. 24). Verdam 3,
487 heeft alleen hoetse (overtrek). — Vgl. hierna s.v. verdecsel.
NUCHTERMESSE. - Vroegmis ; kon op feestdagen ook een gezongen mis zijn. Uit de kerkrekeningen van Heule : « 1541. Betaelt
den capelaen vander nuchtermesse te doene sondach ende mestdach,
9 p. p. -- 1545. Betaelt den costere van de nuchtermesse te dienene,
midts tluden, 24 sc. p. » Het obituarium van St.-Anna-ter-Straten noteert
anno 1547 een uitgave « van te helpen singhen de uchtermesse up
One Vrauwe lach half oogst ». (Annales Emulation 20, 1868, 153-155 ;
45, ] 895, 2) .
SCIPSPRIET. — Lange stok met spriet om een « bacscip >> te besturen op de binnenwateren ; bootshaak. De Ieperse stadsrekening van
1324 vermeldt een uitgave van 2 schellingen « pour 6. scipspriete pour
les backeurs ». In 1326 worden weer vier sprieten aangekocht « daer de
backers hare sceipe meide bestierden » (Comptes Ypres, ed. DesmarezDesagher II 410 590) . Mnl. backen ww. komt in de rekeningen van
1307 en 1315 voor met bet. een bacscip besturen ; backer = schipper
die zulk een schip bestuurt (Comptes I 261 591). Bacscip komt in
1303-1350 ook in de Brugse stadsrekeningen voor (Mn1W I 530).
VERDECSEL. -- Paardedekkleed. Op het steekspel van de Gouden
Boom (zondag 3 juli 1468) verscheen Anthonis, de grote Bastaard van
Bourgondië, als de «Gevangen Ridder ». « Ende die voorseide ghevanghen raddere hadde up sijn peert een seere rijckelicke verdecsel
van peerschen fluweele, ende .vi. paedgen die die hant hilden an
tpauwelioen ». (Exc. Cronike f. 140). Vgl. houtsuere hiervoor. In deze
bet. niet bij Verdam.

A. V-

256
VRAAGWINKEL

Kasteel van Male in brand 1473
Volgens een aantekening van pastoor Anthonius Stalin (Mnl. Gedichten en Fragmenten ed. de Pauw II 403) zou het kasteel van Male door
brand geteisterd zijn geweest in de nacht van Goede Vrijdag (16 april)
1473. Hertog Karel de Stoute en Margareta van York vertoefden dan
op het kasteel En de brand werd gesticht door een meid van het
kasteel. Wordt dit feit uit andere bronnen (kroniek of archief )
bevestigd ?
E. N.

Schetsen van Prout
Op een veiling bij Hodgson te Londen (12-13 april 1962) werden
voor de som van 105 pond verkocht « Sketches made in Flanders and
Germany ». De reeks of verzameling (in boek ?) was ongedateerd.
Samuel Prout was een Engels aquarellist die leefde in 1783-1852. De
verkochte Sketches zijn waarschijnlijk litografieën. Elke mededeling
.over schetsen van Prout in verband met Gent en Brugge zou zeer
welkom zijn.
J. L.

Reus van Veurne
In de bibliotheek van de St.-Niklaasabdij te Veurne bewaarde men
.ca. 1680 als een rariteit en bezienswaardigheid het geraamte van
« tenen wonderlicken grooten mensch ». Men had dit geraamte
gevonden enkele jaren tevoren bij de toren van de abdijkerk. De
paters aanzagen het als het gebeente van een reus die ca. 1382 in
Veurnambacht geleefd had. Een man uit het volk, die niets bijzonders
had uitgericht. (Jaerboeken Veurne II 49). De vraag is : bij welke
bouwwerken aan kerk of kerktoren — of bij welk graafwerk op het
kerkhof -- kan de opgraving van die « reus » hebben plaats gevonden ?
K. D. V.

Familienaam van Eyghen
Moet men de fna. van Eyghen(e) steeds beschouwen als een toponymische naam, nl. van Eyghene d.i. de oude benaming van Neigem
bij Ninove ? Of is er ook een andere uitleg mogelijk ?
E. C.

Vrienden
In een handschrift van ca. 1660 lees ik : « Hiervan comen de
vrienden... », een tekst waarin vrienden duidelijk betekent bloedverwanten en bepaaldelijk « kinderen van eigenrechtzweers ». Werd
vrienden vroeger meer met deze betekenis gebruikt ?
G. N.

Familie Serruys
Begin 1792 was Charles Serruys van Torhout in drukke betrekking
met advokaat Vonck, de politieke leider, die alsdan te Rijsel verbleef.
In welke familieverhouding staat deze Charles Serruys met de kunstschilder Louis Serruys, die o.m. te Moere in 1856 een festival inrichtte
bij gelegenheid van de 25e verjaring van de Belgische onafhankelijkheid?
V. D. B

Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 82, Brugge
Abonnementsprijs : 125 F.
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Herfstmaand 1962

Familiekring van 't Manneke uit de Mane
STAM EN HUIS VAN ALFONS VAN HEE
1846... arm Vlaanderen.
Ons volk leed zwarte nood na de pijnlijke mislukking van
de aardappeloogst. Roest in de rogge zou de toestand nog
verergeren. De levenskracht van menige familie was voor lange
jaren ondermijnd door de tyfus die alom woedde.
In die ijselijke maanden zonder hoop noch vreugde, werd
te Lo, in Veurne-Ambacht, het zonnekind Alfons Van Hee
geboren.
Hij behoorde aan vaderszijde tot een bekende stam van
taaie Lose landbouwers, ambtenaren en handelaars. Zijn
moeder was uit oud-adellijke geslachten gesproten.
Vader Petrus Carolus Ludovicus maakte deel uit van ten
minste de vijfde generatie Van Hees te Lo. Zijn betovergrootvader, CAROLUS (I) Van Hee, trad in 1711 in het huwelijk
met Petronilla Croigny, een weduwe met twee kinderen. Samen
bewerkten ze — ex parochia, op het platteland — een groot
deel van de Madelhof stede. Bij zijn overlijden, in 1724, waren
ze eigenaars van een tamelijk grote veestapel. Hun derde kind,
CAROLUS (II) Jacobus Van Hee, zette de landbouwerstraditie verder in deze landelijke gemeente bij uitstek. Hij
bebouwde meerdere landerijen, had twee huizen — in civitate, in de stad — en nog een aanzienlijker veestapel dan
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zijn vader. Zoals zijn moeder is hij ook driemaal gehuwd. Op
een hoeve kon men immers na een overlijden moeilijk alleen
blijven, om de zware lasten te dragen door een kroostrijk
gezin geboden.
Carolus (II) Jacobus Van Hee had twaalf kinderen. Zijn oudste
zoon, Petrus Joannes Carolus, verliet Lo om zich eerst te Bikschote
en weldra te Merkem te vestigen. Deze laatste was de vader van
Elias Benedictus Van Hee, burgemeester van Merkem, en grootvader van Modest Gregorius Van Hee ( 1 ) , lieveling van Bruno,
Van Hove, superior van het Klein Seminarie te Roeselare. Hij was
ook de grootvader van Petrus Joannes Henricus Van Hee, die in
1862 als zendeling naar Engeland vertrok, waardoor hij gevolg gaf
aan de oproep van de katholieke Engelse bisschoppen die priesterhulp vroegen voor de vele arme Ieren, die hun geboorteland ontvlucht waren in een even erge hongersnood. Deze priester heeft een
grote invloed uitgeoefend op de familie Van Hee te Merkem en
te Lo. Velen zijn op zijn aanraden naar de Verenigde Staten van
Noord-Amerika vetrokken op zoek naar beter plaatsen. Alfons
Van Hee zou er ook aan gedacht hebben als priester naar Engeland
of Noord-Amerika te gaan.
De tweede zoon van Carolus (II) Jacobus Van Hee werd
CAROLUS (III) Jacobus Franciscus genoemd. Hij was niet alleen
een vooraanstaand landbouwer, maar ook meier — maire et officier
de l'état civil — tijdens het bewind van Napoleon en burgemeester
van Lo tijdens het Hollands regime.
De oudste zoon van Carolus (III) Jacobus Franciscus was
PETRUS CAROLUS (IV) Ludovicus. Charles Louis was zijn roepnaam. Hij was lakenhandelaar. Een openbare functie heeft hij
nooit vervuld, maar wel zijn zonen Petrus Albertus en PETRUS
CAROLUS (V) Ludovicus : de eerste werd politie-inspekteur te
Sint-Joost-ten-Node, de tweede bracht het tot gemeentesekretaris
te Lo.
Deze laatste was de vader van Alfons Van Hee, afstammeling
van een geslacht van noeste wroeters die in sterk familieverband
leefden met traditie in naamgeving en met gehechtheid aan het
land. Alhoewel de familie Van Hee tot een zekere welstand opgeklommen was, leefde ze toch eerder frugaal. Volgens Deken
Victor . Gambier, in zijn lijkrede over Alfons Van Hee, is die
familie « in Veurne-Ambacht bekend om hare schranderheid van
geest en edelmoedigheid van inborst » (2) . In het nageslacht heeft
(1) Vgl. Biekorf 1913, blz. 223. - Voor één en dezelfde familie
komt men de volgende schrijfwijzen tegen : Van Hee, Vanhee,
van Hee, van hee, vanhee, Van hée, van hée. Alfons schreef als
leerling « Vanhee » en als priester « Van Hee ».
(2) Deken Victor Cambier, Lijkrede over Alfons Van Hee (Archief
dekenij Gistel).
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het ambtenarenbloed met het « zittend » werk — spreekwoordelijk
geworden in die familie — zeker de bovenhand gehaald.
De moeder van Alfons Van Hee, Hortensia Fraeijs ( 3 ), heeft
voorouders die een voorname rol gespeeld hebben in de Torhoutse
geschiedenis. De Fraeijs zelf klimmen op tot in de Bourgondische
tijd. Josse Fraeijs, geboren rond 1455, werd de voorvader van een
geslacht dat, in rechte lijn naar Alfons' moeder, meerdere burgemeesters en schepenen bevat.
De Torhoutse burgervader, Pieter joannes Fraeijs, kwam op
24 januari 1729 in het bezit van de heerlijkheid Veubeke, gelegen _
te Torhout dicht bij de grens naar Kortemark. Veubeke was dan
een onderdeel van de heerlijkheid Merkem. Hij voerde zo de
erfelijke titel « Heer van Veubeke ». Zijn echtgenote, Maria Josepha
Wilmaers, behoorde tot een van de zeven adellijke Antwerpse geslachten. Hun oudste zoon, Michel Petrus Rumoldus Fraeijs de
Veubeke, werd advokaat in de raad van Vlaanderen. Michel huwde
in 1751 met Joanna Maria Judoca de Kempenaere, dochter van de
procureur van ditzelfde hoge bestuurslichaam. Pieter Maria joannes
Fraeijs, oudste zoon van Michel, was de derde die de titel droeg.
Hij was griffier en voorschepen. Toch kon hij zo alleen bezwaarlijk
voorzien in de behoeften van een gezin, bestaande uit twaalf kinderen. Daarom moest hij ook nog zeep en ruwe zware stoffen
verkopen. Zijn echtgenote, Maria Josepha de Brouckère, was de
dochter van Jean Baptiste, ontvanger te Torhout en Maria Clara
Josepha Delacroix, afstammelinge van de hoogste Naamse adel (4)..
Jean Baptiste de Brouckère was de vader van Charles die in 1815
gouverneur van Limburg werd, en grootvader van Charles Marie
Joseph Ghislain en Henri Hyacinthe die allebei minister werden,
de eerste tevens burgemeester van Brussel (de Brouckèreplaats), z'n
broer ook gouverneur eerst van Antwerpen en later van Luik.
Tevens was Jean Baptiste de Brouckère betoudovergrootvader
van een enige schat van Westvlaamse koppen : de drie talentvolle
geneesheren Karel de Gheldere, Eugeen van Oye, Emiel Lauwers
en de volkse priester Alfons Van Hee. De eerste twee waren hoofdleden van « den Ouden Eed » van Heer ende Meester Guido
Gezelle, de andere twee, trouwe vrienden van Hugo Verriest en
leden van « den Swighenden Eede ».
Dit « rijk Vlaanderen » heeft zeker weinig getreurd om het verlies van de adellijke titel « de Veubeke ».
De vierde die de titel had gedragen was de oudste zoon van
Pieter Maria Joannes Fraeijs, Jean Baptiste Angelus. Deze werd
muzikant aan het hof van keizerin Joséphine de Beauharnais. Het
(3) Ook hier vindt men in de oudste parochieboeken allerlei
varianten : Fraeys, Fraeijs, Frais, Fray, Fraye, Fraije, Frays.
(4) Vgl. Annuaire de la Noblesse, publié par le Baron de Stein
d'Altenstein, Bruxelles 1888, blz. 87.
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Eugène de Beauharnais, kind uit het eerste huwelijk van keizerin
Joséphine, tot peter. Dit kind, dat recht had op de adellijke titel,
stierf echter vrij jeugdig.
Alfons Van Hee heeft die Franse geschiedenis waarschijnlijk
nooit vernomen. Anders had hij wellicht Napoleon een « dopke »
gegeven in de dagklapper van zijn almanak «'t Manneke uit de
Mane ».
Joanna, het vijfde kind van Pieter Maria Joannes Fraeijs, huwde
in 1812 met Louis Ossieur, deurwaarder bij de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Gent. Zij werden de grootouders van Karel de
Gheldere, de volkse dichter van de rozen, en Eugeen van Oye, de
weke dromer. De moeders van deze twee dichters, Ludovica en
Delphina Ossieur, waren twee vrouwen begaafd met alle bekwaamheden van hart en geest.
Eugenie Dorothea Benedicta, achtste kind van Pieter Maria Joannes Fraeijs, trad in het huwelijk met Jean Emmanuel Andries, burgemeester van Ruddervoorde. Jean Emmanuel is de halfbroer van
Jos. Olivier Andries, lid van het Nationaal Congres en stichter
van de « Société d'Emulation de Bruges ».
Franciscus Antonius, zevende kind van Pieter Fraeijs-de Brouckère,
en bediende van de accijnzen, kende een eerder rusteloos bestaan,
daar hij ambtshalve regelmatig van verblijfplaats moest veranderen.
Zijn echtgenote, Carolina Maria Devos, dochter van een Torhouts
paardenpostmeester, schonk hem vier zonen die belangrijke openbare betrekkingen hebben bekleed : Edmond Francois werd burgemeester te Torhout, Isidore griffier van het vredegerecht te Roeselare, Désiré politiecommissaris te Leuven en Francois stationsoverste
te Lichtervelde. Hun oudste dochter, Hortensia Fraeijs, werd de
moeder van Alfons Van Hee. Hun tweede dochter, Carolina,
naaister en Alfons' meter, zal huwen met Pierre Charles Reynaert,
een bekend ijzersmid uit Roeselare.
Monique Jeanne, jongere zuster van Maria Josepha de Brouckère,
koos in 1791 Pierre Georges Lauwers, handelaar en burgemeester
van Torhout, tot echtgenoot. Hun oudste zoon, Jean Baptiste, gaat
het huwelijk aan met Carolina Sophia Isabella Ocket, filia Louis en
Isabella Serruys. Een krachtige scheut bloed is zo in de familie bijgekomen, daar de familie Ocket ook voorouders biedt van Karel
de Gheldere en Eugeen van Oye ( 5 ) .
Julianus Louis Edward Lauwers, derde kind van Jean-Baptiste,
werd om zijn notarisambt te Ingelmunster, door vele vooraanstaanden geloofd. Hij werd vader van de befaamde Kortrijkse heel(5) Ook Anna-Godelieve Ocket en Rosalie Ocket, de grootmoeders
van Karel de Gheldere en Eugeen van Oye, waren zusters. (Mededeling Notaris Robert de Gheldere 24 juli 1961 ; vgl. R. Seys, De
Dichter van de Rozen, Koekelare 1958, blz. 294.)
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kundige Emiel en van de sociale voorman en grote baanbreker
van Rerum Novarum en de Werkliedenpartij, E. H. Achiel Lauwers.
Alfons Van Hee heeft met deze gebroeders medegewerkt aan de
uitbouw van het sociaal vijfjarenplan, vervat in Verriests tijdschrift
De Nieuwe Tijd.

De Lauwers kenmerkten zich door hun grote arbeidskracht, hun
spirituele geestdrift en hun zin voor humor. Ver buiten WestVlaanderen werden hun namen geloofd. De familie Fraeijs bood
nakomelingen met een praktische aanleg, met een oordeel over en
een inzicht in mensen en dingen. Ondanks hun hoge ambten bleven
de Fraeijs zeer volks.
Bezwaarlijk kunnen we onder het voorgeslacht van Alfons Van
Hee lieden vinden die zich als dichter of schrijver verdienstelijk
hebben gemaakt. Wellicht omwille van zijn hoge sociale rang werd
Pieter Maria Joannes Fraeijs de Veubeke hoofdman verkozen van
« de Oude Thorhoutsche Kamer van Rhetorica » ( 6) . Hij werd opgevolgd door zijn neef Pieter Frans Fraeijs, die bekend stond als
een fijne humorist. Deze woonde op de oude heerlijkheid van
's Gravenwinkel te Torhout. Als handboogschutter wat Pieter zeer
handig. Een spuiter dichtte bij een hulde in 1857 :
« Mr. Pieter
Is vijftig jaar schieter
Wij hebben nooit in onze stad
Zulk een sch..y..ter gehad. »
Zeker zou Alfons Van Hee dit geurvol rijmpje niet verbeterd
hebben.
Ferdinand Fraeijs, een achterkleinzoon van Pieter Fraeijs - de
Brouckère, werd later voorzitter van de Torhoutse Retoricakamer
« Wil en Kracht zijn één ».
In 1837 woonde Franciscus Antonius Fraeijs te Lo, zijn zoveelste
verblijfplaats ( 7) . In ditzelfde jaar huwde zijn 24-jarige dochter
Hortensia met de twee jaar jongere Petrus Carolus (V) Ludovicus
Van Hee, die dan reeds gemeentesekretaris was. De jonge gehuwden betrokken een winkelhuis in de Breydelstraat, waar ze 'n kroostrijk gezin zullen stichten.
Camille Frans Marie was het oudste kind. Eerst handelaar van
beroep, volgde hij met nieuwjaar 1875 zijn vader op als gemeentesekretaris. De tweede zoon, CAROLUS (VI) Ludovicus — de
traditionele naam — leefde slechts zeven maanden. Edmond Alfred
Marie kwam in 1841 om het hoekje kijken. Mon deed zijn Latijnse
(6) Vgl. K. De Gheldere, De Oude Torhoutsche Kamer van Rhetorica, Gent 1905, randtekeningen aan blz. 30 en 32.
(7) Het huisgezin Franciscus Fraeijs-Devos woonde achtereenvolgens te Torhout, Tielt, Kortrijk, Jabbeke, Lo en Roeselare.
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studies aan 't Klein Seminarie in de tijd dat Guido Gezelle er
verbleef. Klasleerling van deze bekende dichter is Mon niet geweest.
Toen hij in de poësis kwam bij de aanvang van het schooljaar
1859 . 60, was die klas juist aan Gezelle ontnomen. De opvoedingswijze van deze priester was voor velen te oorspronkelijk in die
nog zeer ouderwetse tijd. Toch heeft Mon van hem enkele uren
Vlaamse en Engelse les gekregen in de derde. Toen moet hun
intieme vriendschap ontstaan zijn. Gezelle behandelde zijn lievelingen, Edmond Van Hee, Karel de Gheldere, Eugeen van Oye
en nog enkele anderen, als een leidende vader en een zorgzame
moeder. Hij wilde immers geestelijke stormtroepleiders vormen, die
de hergeboorte moesten verzekeren van geloof en geesteshouding.
Vader René van Oye, een verlicht despoot, zag dit met lede ogen
en verwijderde zoonlief uit die besmette school in december 1858.
Mon Van Hee en Guido Gezelle zijn altijd trouwe vrienden
gebleven. De priester-hartedief heeft Mon in zijn jongelingsjaren
door een schijnbare crisisperiode ( 8) heengeholpen. Gezelle moedigde
ook zijn dichterstalenten aan. In Mons schrijfboek ( 9) vol poëtische
ontboezemingen heeft hij menig rijmpje tussengevoegd. De Meester
wilde immers samen met zijn leerlingen dichten.
Gezelle heeft aan zijn geesteskind, Mon Van Hee, enkele gedichten gewijd, die getuigen van die gemoedelijke omgangsvorm.
« Hier ! myn kind ! 't is nacht, de koude
Straelt in 't geeselen van den wind :
Hier : dat aen myn herte, ik hoede
Uw nog kloppend herte, kind ! » (10)
Edmond Van Hee was een knap student die de retorika als
laureaat beëindigde. Groot moet de vreugde van zijn ouders geweest zijn de dag van de prijsuitdeling, want ook de drie toe te
kennen prijzen voor latijnse, franse en vlaamse redevoering in de
(8) Caesar Gezelle, Voor onze misprezen Moedertaal, Amsterdam
1923, blz. 60 : « Wat was er gebeurd ? Och volstrekt niets, een
storm in een bierglas ; een van die ongerustheden, van die gemoedsof gewetensontroeringen waaraan jongens dikwijls lijden en hun
overspannen verbeelding schuld is. Van Hee liep met zijn hoofd
vol muizenissen. Gezelle was 't gewaar, en als eene moeder die de
kleine verdrietjes van haar kind ernstig gelieft op te nemen, omdat
zij van haar kind zoveel houdt, zoo nam de Meester ook de bedruktheid van 's jongens gemoed ernstig op ».
(9) Dit schrijfboek « Antwoord van Leo aan Charles » bevindt
zich thans in het Gezelle-museum te Brugge. Fr. Baur, Uit Gezelle's
Leven en Werk, Leuven 1930, Pl. XXXIX toont in een fotocopie
een voorbeeld van de samenwerking tussen Guido Gezelle en
Edmond Van Hee.
(10) G. Gezelle, Gedichten, Gezangen en Gebeden, een schetsboek
voor Vlaemsche Studenten, Brugge 1862, blz. 81. Dit gedicht heeft
« G'hebt dan ook dat bitter water » als titel. De ondertitel luidt :
« Aen eenen schipbreukeling ». Andere gedichten in diezelfde bundel
(eerste uitgave !) voor Mon Van Hee zijn : blz. 106 : Brief ; blz.
108 : Hoe vaert gy ; blz. 110 : Mogt ik in de ziele U schryven.
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bisschoppelijke examens tussen de knapste studenten van WestVlaanderen, had hij weten te behalen. Een enig feit wellicht in de
geschiedenis van deze wedstrijden (11).
Ook Guido Gezelle moet gejubeld hebben. En zou het gevoelen
van Mon niet hetzelfde geweest zijn als dit van Karel de Gheldere
in
« Ik ben van 't oud verbond en blijf den eed getrouw
gezworen voor den Man, dien 'k in mijn hert aanschouw
als Meester en als Gids, en met mijn dankbare oogen
begroete uit al de kracht van gansch mijn zielvermogen. » (12)
Edmond Van Hee behaalde te Leuven het doctoraat in de rechten met de grootste onderscheiding. Na zijn stagiën aan de balie te
Gent, vestigde de jonge advokaat zich te Veurne, waar hij een
drukke praktijk had. Leider geworden van de lokale katholieke
partij, geraakte Mon in de politiek gedurende de schoolstrijd.
Hij werd lid en later voorzitter van de Gouwraad van WestVlaanderen ( 13 ) en lid van de permanente of bestendige deputatie,
— démanente permutatie, volgens zijn broer Alfons. Na het overlijden van Baron Jean Baptiste de Bethune in 1907 was hij zelfs
enkele weken waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen.
Mon Van Hee was een knappe geest, die als hij eenmaal een
werk aanvatte, zelden rustte tot hij het tot een goed einde had
gebracht. Zeker was hij een stillere natuur dan Alfons, de Vlaamse
Rabelais. Toch bleef hij een leuke gezel, die tussen vrienden de
vrolijkheid kon doen opleven. Ook na het einde van zijn advokatenpraktijk bleef hij een dienstig en sociaal man, die moeilijk iets
kon weigeren ( 14) . En er zou ooit één enkele keer een persoon
de postzegels vergoed hebben van de vele brieven die Mon schreef
om hem te helpen.
Na Edmond volgde Emma Marie. Dit meisje, de lievelingszuster
van Alfons, overleed vrij jeugdig op 23 mei 1866, 23 jaar oud,
ten gevolge van de vliegende tering, ziekte opgedaan na een uitputtende veertigdaagse vasten.
Drie jaar na haar overlijden schreef Alfons in een mooi gedicht :
« Waarom en kan ik de Meimaand niet zingen » (15).
(11) Een overlevering wil dat men destijds, ter herinnering aan
die gebeurtenis, een gedenksteen zou ingehuldigd hebben in 't Klein
Seminarie te Roeselare. Zou die bij gelegenheid van een verbouwing
niet verdwenen zijn ? Of is die bewering louter verzinsel ?
(12) K. de Gheldere, Landliederen, Brugge 1883, blz. 64.
(13) Toen hij lid werd van de gouwraad, mocht hij door de wet
gedwongen niet meer pleiten.
(14) Familieleden die dongen naar een ambt moesten hem geen
hulp vragen. Elk nepotisme was hem totaal vreemd.
(15) Dokumentatie Georges Van Hee, Brugge.

Alfons Van Hee
met Guido Gezelle (gezeten)
en Dr. Emiel Lauwers (met roeispaan)
op de Groeningebeek (« Groeningeplas »)
te Kortrijk in de jaren 1890
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Ja zoet is 't den glans van uw bloemen te zingen !
Maar 't is te vergeefs dat : k mijn snare wil wringen :
In plaatse van blijde te zingen... zij zucht ! .. .
« Maria », zuchte ik, « Moeder, och !
't was toch zoo jong zoo schoone...
0 neem het lieve bloemke toch
en hecht het aan uw kroone ! »
In het ouderlijk huis kwam op 2 april 1846 ( 16) om 9 uur
's avonds Alphonsus Emilius Maria Van Hee op de wereld. Zijn
vader was dan 32 jaar, zijn moeder 34. 's Anderendaags werd hij
in de Sint-Pieterskerk, de oude abdijkerk, door de onderpastoor
Eduard Torrelle gekerstend. Zijn oom Elias Benedictus Van Hee
peterde, wijl Carolina Fraeijs, zijn fiere tante, meterde. Naar zijn
doopbriefje heette hij Alphonsus Camillus Maria.
Na Alfons, het vijfde kind, volgden nog drie meisjes : Zo, ë
Judith Marie, Espérance Marie en Marie Emma. Het huisgezin
kende geen sterfgevallen tijdens de vreselijke hongersnood.
Vader Van Hee was weinig thuis. Hij was gemeentesekretaris
van Lo en Nieuwkapelle en ook ontvanger van het armbestuur en
van de burgerlijke godshuizen te Lo. Ook de gemeentezaken van
Oudekapelle werden door hem afgehandeld in het gemeentehuis
van Nieuwkapelle. Wanneer hij tevens zaakwaarnemer werd van
een welstellende familie, had hij meer dan de handen vol. Een eigenaardig deel in de opvoeding van zijn kinderen nam hij toch voor
zijn rekening ( 17 ). Hij leerde hen mostaard eten en zijn zonen
deed hij roken. Met zijn oudste zoon Kamiel is daar wel een voorvalletje mee gemoeid. Van zijn zelfgekweekte tabak had de voorzienige vader de jongste bladeren met speciale zorg gedroogd en
gekorven. Een uiterst lichte tabak wilde hij de jonge spruit aanbieden. Met groot geduld leerde hij hem de fijne rokerskunst. Na
zekere tijd was de tabak echter te droog geworden. Vader Van Hee,
de man die in moeilijke gevallen steeds de gepaste oplossing wist
te vinden, borg die tabak onder enkele koolbladeren. Het geheel
werd voor een zomerse nacht buitengelegd. De koele wind zou wel
het nodige verrichten. Maar 't moest dan gebeuren ! Die nacht
woedde een grote dondervlaag die Kamielkes tabak in koffiedik
veranderde. Om toch nog zijn zoon wat tabak te kunnen laten
proeven heeft de spitsvondige vader dan maar de overblijfsels in
de oven laten drogen.
Moeder, Hortensia Fraeijs, had de lakensnijderszaak van Petrus
(16) In de bevolkingsboeken 1861-1870, boek I blz. 97, gemeentehuis Lo, schreef vader Van Hee 3 april. Ook op zijn doodsanctje
staat die zelfde datum. De burgerstandsboeken en het kerkelijk
doopredster te Lo vermelden 2 april.
(17) Mededeling Godfried Verlende, Mortsel 12 augustus 1961.
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Als toemaatje werden er ook kruidenierswaren verkocht, zoals dit
op het platteland wel meer gebruikelijk was.
Waar vader Van Hee nogal breed van gedachten was, toonde
moeder zich streng tegenover de kinderen. Nauw en bendig beredderde ze het huishouden en de welbeklante winkel. Haar jeugd was
zeer hard geweest. Des te groter was haar vreugde toen ze als klein
meisje « den eersten keer van heur leven naar zee ging » ( 18) . Ze
vertelde het zo dikwijls aan haar kinderen : «Wij waren met tienen
of elven, al vrienden, gebeurs en kennissen 't hoope en wij vertrokken te voete, over nachte deure, elk met zijne paraplu, en
't vrouwvolk met een kaba of een mandeke eten mee. Als wij te
Oostende kwamen waren wij zoo moe, dat wij de eerste ure op
eenen bank bleven zitten rusten... »
Voor het huishouden stond moeder Van Hee echter niet alleen,
want twee inwonende zusters van haar man, Maria en Theresia,
tante Mietje en tante Trees, hebben in alles hun woordje meegesproken. Originele gedachten hebben die twee zeker gehad CD).
Voor Lo-kermis moest gans het huis een speciale en grondige
beurt krijgen. Onmiddellijk trad het onversaagde koppel in aktie.
Hun strenge grondregel eiste dat niets van het gezuiverde nog mocht
worden aangeraakt of gebruikt tot de zondagmorgen. De zaterdagavond werd de familie vroeg naar bed gezonden. Nadat het onzichtbare ondervlak van de poten met zavelpapier grondig afgeschuurd
was, werd stoel na stoel netjes bij de tafel gerangschikt. Maar hoe
zou men de trap reinigen en dan zelf nog boven geraken zonder
hem te bevuilen ? Voor de consequenties van hun eigen beginselen
schrokken die twee echter niet terug. De treden werden dan maar
van onder naar boven van alle smet gezuiverd. Emmer en spons
bij hun slaapkamer bleven de stille getuigen van een schoonmaak
die volgens de regels van de kunst gebeurd was. Alleen in zulk
huis kon men met een gerust gemoed de gasten de volgende dag
verwelkomen.
De lichtgelovige doch ingoede Tante Trees is later steeds bij
haar neef Alfons gebleven, zowel te Wijtschate, Langemark als te
Moere. Met grote liefde heeft ze steeds hem de beste zorgen
verleend.

KAREL M. DE LILLE

Deze bijdrage -- eerste hoofdstuk van een boek over Alfons Van
Hee dat begin 1963 zal verschijnen — werd opgesteld met de gewaardeerde medewerking van « P. Léonce-Alph. M. Adams, ol.m., Mortsel »,
een kleinneef van E.H. Alfons Van Hee.
(18) De Nieuwe Tijd, I jg., blz. 14. Hortensia Fraeijs werd geboren te Torhout op 30 augustus 1812. De reis gebeurde wanneer
ze te Tielt woonde. Reeds in 1822 woonde het huisgezin te Kortrijk.
Hortensia was dus nog geen 10 jaar !
(19) Mededeling Godfried Verlende.
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DE LAATSTE I JSLANDVAARDERS
VAN KOKSIJDE
Heeft Nieuwpoort nog het meest I Jslandvaarders in leven, nergens
leeft de herinnering aan de « IJslanders » zo sterk voort als te
Koksijde. Jaarlijks, op de zondag van de Zeewijding (in juli),
wordt de geschiedenis van de IJslandvaart in een stoet te Koksijde
uitgebeeld.
In de stoet van de Zeewijding
De groepen van deze stoet zijn de volgende. (Vooraan geven we
telkens een woord historische uitleg ; de samenstelling van de groep
volgt dan in cursief) .
1. Eerste afvaart uit Duinkerke in 1614 ; de zeven boten behoorden toe aan reder Jan De Clercq. — Reder en vissers voeren een
kar met materiaal en proviand naar de kaai.

2. In 1729 riep de Nieuwpoortse burgemeester Stauffen een
« Compagnie van Vischvaert » in het leven (die niet langer dan
drie jaar heeft standgehouden) . — De belleman en twee stadsmagistraten geven om beurt lezing van de stichtingsoorkonde.

3. Te Grevelingen op 10 januari 1788 : eerste afvaart naar IJsland van La Marianne met een bemanning bestaande uit 10 Nederlanders. Dirk Speelveld voerde het bevel over La Bien f aisante. —
Een kapitein en gevolg trekt naar de Galette.
4. Bloeitijdperk van de IJslandvaart omstreeks 1860, met Duinkerke aan het hoofd. Op 210 boten in Frankrijk telden Duinkerke
en Grevelingen er samen 148, d.i. 70 %. In totaal werden 2219 vissers aangemonsterd, waaronder 250 Belgen. — Wagen : drie vissers
vertegenwoordigen Grevelingen, Duinkerke en Neiuwpoort ; omgeven
door ambachtslieden uit scheepsbouw en visserij.
5. Twee reuzen : De Eeuwige Kruier en Babbe Roere (zie verder)
brengen lort volksgeloof in beeld. Andere geesten uit de Westhoek
waaraan de I Jslandvaarders geloof hechtten waren : de Latteklemmer, de Waternekker, de Duitse Schaper, Pier de Bloedzuiper,
de Berrewulf en de Blinde Kleppe.
6. De grote « fooie » te Duinkerke. Tot dit feest werden de vissers
en hun familie uitgenodigd na de aanmonstering. Na de lezing van
de wetteksten ontvingen zij een voorschot en gingen aan tafel. —
Wagen met vissers en vrouwen rond de feestdis.

7. De laatste voorbereidselen. De pluizak wordt gevuld met de
lange gebreide kousen, laarzen, kolwant, huideken, baai, zuidwester... De zeekledij werd geolied. De vrouwen zorgden voor proviand en linnengoed. -- Wagen vissershuisje.
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8. Een laatste bedevaart werd ondernomen naar het kapelletje
van St.-Idesbald. — Wagen met Baldens kapelletje.
9. Men ging ook een goede « kampanje » afsmeken naar
0.-L.-Vrouw Ster der Zee te Lombardsijde. — Nieuwpoortse groep
« I jslandvaarders op bedevaart ».
10. De mannen vanaf Westende tot Grevelingen hebben zee gekozen, 18 a 23 man op een galette. De « traverse » — in februari
meestal — duurde 8 tot 15 dagen. Het voorseizoen duurde tot
in mei ; het vroor toen nog hard. — Wagen : galettevissers hanteren
de kollijn.

11. Mei leverde minder goede vangsten op en men gebruikte
die tijd om de baaien Patrickfjord of Frakrusfjord op te zoeken en
er vers water in te slaan. De vissers zochten meeuweneieren of
reden op de sterke poneys, en dreven ruilhandel met de bewoners
van het eiland. Men ruilde er alles tegen sokken, sjaals, wanten en
ander wollegoed. — Groep vissers met eilandbewoners.
12. Einde van de IJslandvaart. De laatste kotter te Nieuwpoort,
Doggerbank 5, stopte zijn bedrijvigheid in 1884. De laatste galette,
Le Cassellois, werd na 1931 te Duinkerke van de hand gedaan.
Het laatste zeilschip noemde de Saint Jehan en vaarde voor het
laatst naar IJsland in 1937, eindpunt van de IJslandvaart.
13. Hulde aan de nog levende IJslandvaarders. — Wagen met
enkele oude vissers uit de Westhoek en Frans-Vlaanderen. In 1962
waren vier IJslandvaarders aanwezig : Colpaert uit Bray-Dunes (Fr.),,
Ko Legein uit Oostduinkerke, Mon Verhaeghe en Achiel Vanneuville
uit Koksijde.
14. Na hun terugkomst in september werden de IJslandvaarders
haring- en kustvissers gedurende de wintermaanden alhier. — Haringbootje, kruiers, vissersjongens met een groot net.
Eeuwige Kruier en Babbe Roere

Op de vooravond van de kermis op Koksijde-dorp in 1948(19 juni)
verschenen voor het eerst de reuzen IJslandvaarder Ko en zijn
vrouw Wanne ; nadien kwam zoon Rochus erbij.
In het kader van de IJslandvaart-stoet hebben op 16 juni 1962
twee nieuwe reuzen hun intrede gedaan te Koksijde : de Eeuwige
Kruier en Babbe Roere. Hun prachtige koppen werden geboetseerd
door Bert Bijnens uit De Panne.
De Eeuwige Kruier is, in de overlevering, de grote kwelgeest
van de Westhoek, zwervend langs de kust bij nacht : zag men zijn
licht dan was er storm ophanden en geen visser waagde zich in zee.
Babbe Roere is een « heks » uit Ghyvelde (Fr.) die omstreeks
1900 gestorven is. Bij de afvaart van de galetten uit Duinkerke
zag men ze, in de gedaante van een raaf, ergens neerstrijken op
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heeft ze op zekere dag met zijn tweeloop uit de mast neergeschoten.
Babbe Roere had twee zonen en woonde op de Polenhoek te
Ghyvelde ; ze was zeer bekend bij de vissers van De Panne, Koksijde
en Frans-Vlaanderen. Tot voor twintig jaar was het volksgeloof
over Babbe Roere nog levendig bij de oude IJslandvaarders (voorlaatste generatie, die hun eerste reis meemaakten omstreeks 1888) .
De reuzin draagt een zwarte rok, een satijnen voorschoot en een
witte sjaal met franjes. Haar kaketuutje (hoofddeksel) werd gemaakt door mevr. Mathilde Verschraeve uit Zuidcote (Fr.), laatste
pijpmutsenmaakster in Frans-Vlaanderen. Dat « tuutje » was eertijds het traditioneel hoofddeksel van de vissersbazinnen in NoordFrankrijk. Het bestaat uit een kruin, die het achterhoofd bedekt,
vooraan begrensd door een hoepel waarop de « puupjes » worden
vastgehecht. De bandjes onderaan de hoepel zijn 6 cm breed en
worden onder de kin vastgeknoopt. Nog een strikje ligt in de hals,
onder de kruin.

De drie « laatsten » van Koksijde
Koksijde telt thans (25 aug. 1962) nog drie IJslandvaarders in
leven, alle drie geboren te Koksijde. Het zijn :
EDMOND VERHAEGHE, geb. 1877. Deed acht reizen. Eerste reis
met de Fiancé in 1899 ; vervolgens vijf reizen met de Pêcheuse,
een reis met de « Sinnelante » (1904) en een met de Islandaise.
Vaarde tot 1930 en werd dan garnaalvisser te paard tot 1939.
Verloor drie broeders op zee : een bij de IJslandvaart en twee bij
de kustvaart. Zijn zoon Frans verzonk met zijn schip gedurende
de laatste wereldoorlog.

ACHIEL VANNEUVILLE, geb. 1882. Drie reizen op IJsland : met
de Léontine in 1901 en met de Hélène-Adrienne in 1902 en 1903.
Zijn broer Hector was mee op de eerste reis.
Toen hij in juni 1906 vaarde op de Oostendse stoomboot De Prins
Charles, reisde prins (de latere koning) Albert van België mee. Eens
in zee moest iedereen zich heel uitrusten zoals bij stormweer. Men
begon te vissen en al het werk werd verricht met tekens, juist
zoals bij een echte storm. De prins nam foto's daarvan. Als beloning
ontving ieder visser naderhand een pond sterling.
Later werd Vanneuville eveneens garnaalvisser te paard.
AUGUST DESAEVER, geb. 1883. Deed zeven reizen, alle op de
Pêcheuse, van 1901 tot 1907 ; op zijn laatste vaart waren zijn
broers Engelbertus en Charles mee. Heeft ook twee reizen meegemaakt samen met zijn vader, die 27 maal de zware trip op IJsland deed. Desaever vaarde naderhand — tot in 1939 — met &
Nieuwpoortse en Oostendse kustvloot.
JACQUES BEUN
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WEDEROPBOUW VAN DE OUDE KERK TE EGEM
1612-1623
Tijdens de ongelukkige jaren van het einde van de 16e eeuw was
de vroegere kerk van Egem in puin gevallen ( 1) . In 1592 trokken
de Tieltse stadsgriffier Jaspar van de Watere en de kerkmeesters
naar Egem « omme te visiteren de ommeghevallen kerkcke », waar
zij hoopten nog wat goede schalijn te vinden om de kerk van Tielt
mee te herstellen. Doch zij vonden er niets van « importantie » dat
hun kon dienen ( 2 ) . Blijkbaar was er van de kerk van Egem niet
veel overgebleven.
Het was vooral na het tekenen van het Twaalfjarig Bestand in
1609 dat de wederopbouw van de talrijke verwoeste kerken in WestVlaanderen kon beginnen ( 3 ) . Ook te Egem was dat het geval en
hernam het godsdienstig leven. In 1610 kreeg die parochie een nieuwe
pastoor, Jan van den Berghe, die aan de wederopbouw van zjin geteisterde kerk begon. Twee kerkrekeningen, nl. uit de jaren 1613 en
1614, en een afzonderlijke rekening van « het opmaecken van de
gheruineerde kercke » van Egem in 1623, bevatten een hele reeks
gegevens welke die heropbouw toelichten ( 4) . Dat herstel heeft blijkbaar veel jaren in beslag genomen.
De rekeningen uit 1613 en 1614 wijzen op een gedeeltelijke
herstelling van het gebouw, wellicht van het koor met een deel van
de noordbeuk van de kerk. De nodige geldsommen werden hoofdzakelijk opgebracht door een bijzondere belasting van 30 grote op
iedere ton bier die te Egem gedronken werd. Daarvoor hadden de
Aartshertogen aan de magistraat van Egem een octrooi verleend.
Het was procureur Matte te Gent die dat belangrijk stuk voor
Egem bekomen had. Dat octrooi werd door de « prochie » aan de
meestbiedenden verpacht. Tijdens het halfjaar mei-oktober 1613 was
het de herbergier Lamoral van den Bussche die er van pachter was
voor een bedrag van 106 lb. par. Voor het halfjaar november 1613 april 1614 was de baljuw-herbergier Blasen Botsoir of Botser pachter
van het octrooi, dat 102 lb. par. opbracht.
(1) De tegenwoordige kerk van Egem dagtekent van 1869 en werd
gebouwd een dertigtal meter ten noordoosten van de oude kerk die,
helemaal bouwvallig geworden, afgebroken werd in 1870.
(2) Fragmenta, le reeks, 3e jaar, blz. 238-239.
(3) Zie b.v. in Fragmenta de talrijke octrooien verleend door de
Aartshertogen aan de plaatselijke besturen om bijzondere belastingen te heffen ten voordele van de restauratie van de parochiekerk. Zie ook E. de Moreau, Histoire de l'Eglise en Belgique, t. 5,
blz. 303 (Brussel, 1952).
(4) Deze twee kerkrekeningen berusten nu, sedert enkele maanden, op het Rijksarchief te Brugge. Te voren werden zij bewaard
op de pastorij te Egem, waar wij die mochten raadplegen door de
zo bereidwillige pastoor, Z.E.H. Permeke. De bijzondere rekening
over de heropbouw van de kerk is te vinden op het Rijksarchief
te Brugge en werd ons gesignaleerd door de heer Drs L. Danhieux.
Waarvoor beste dank.
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Een deel van het dak, wsch. van het koor en van de hoofdbeuk,
werd hersteld in 1613-1614 door timmerman Antoon Maes, die
« niewe zwepinghen » leverde en 600 voet « bert » in rekening bracht.
Strodekker Elias van Neste werd betaald voor « te decken up de
kercke ».
De grootste uitgaven gingen naar het nieuw kerkmeubilair. Boven
het altaar van « St Germien » — het hoofdaltaar — werd een « verhemelsche » geplaatst door timmerman Gillis Vervaeke, die ook
een biechtstoel maakte. Samen kostte dat 27 lb. par. Voor dat nieuw
verhemelte maakte « stoeldraeyere » Jacques Reste zekere « pylaeren »
voor 10 lb. 8 sc. par. Daarvoor was er ook ijzerwerk nodig, dat gesmeed werd door Gillis Dugardeyn « smet van Eedeghem » en dat
5 lb. 10 sc. par. kostte. Dezelfde smid leverde ook een ijzeren
kandelaar. Voor het « beslan vande boomen die ghesacht waren ompt
verhemelste ende biechtstoel » ontving molenmaker Joos de Pooter
9 lb. par. Een niet genoemde « bieldesniedere » uit Oudenaarde
maakte « twee beelden ofte fygueren inde kercke stande, boven upde
pylaren anden autar van Sente Germien ».
Een intereressante uitgave zijn de 5 lb. 16 sc. par. die betaald
werden aan Fransoies Brockaert, Fransoes van den Berghe en Jooren
de Loddere voor het zoeken van de kandelaars « inden steenput »
van « thues te Heeghem toebehorende de kercke ». Waarschijnlijk
werden die kandelaars in die put geworpen ten tijde van de kerkplundering. De teruggevonden kandelaars werden door de pastoor
naar Gent gebracht om die te laten opwrijven of « vreselen ».
In 1613 of 1614 werd te Brugge een nieuwe klok gekocht. De
klokgieters Jacques en Sander de Blom leverden ook de pannen om
de klok in op te hangen. Waarschijnlijk werd die klok geplaatst
in een voorlopig houten klokhuis op het kerkhof. Dat klokhuis
werd in 1623 verkocht. De verdwenen kerk van Egem bezat een
eigenaardig westtorentje, dat in 1613 nog niet heropgebouwd was,
In 1613 trok de kerkmeester van Egem naar Brugge om de bisschop
te spreken « tot wyden vande klocke ». De schrijver bedoelde waarschijnlijk wijding van de kerk, want in 1614 werd 15 sc. par. uitgegeven voor de aankoop te Brugge van « mirre, wieroc, tyame
ende messebroot tot kestendoen vande kercke ofte weeden ». In die
rekening is er ook sprake van het drinken van twee « tonnen biers
int kersten doen van de kercke ».
Terloops wijzen wij hier nog op de uitgave van 4 lb. par. te
Brugge met Pinksteren 1613 « om te coopen vaentkens ende wullekens ». Op Pinkstermaandag 1613 trok de dorpsprocessie rond de
parochie. Daarna werd bij herbergier-baljuw Blasen Botsoir nog
10 lb. verteerd « by pastor, balliu, schepenen, kercmeesters ende de
inweunders daertoe gheropen ».
Gedurende de volgende jaren werd het herstel van de kerk langzaam voortgezet. Een bijzondere rekening van «het opmaecken van
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de gheruineerde kercke » van Egem werd op 31 oktober 1629 door
pastoor Jan van den Berghe voorgelegd aan de baljuw, schepenen
en notabelen van de parochie, in aanwezigheid van de deken van
Roeselare, Hermanus Schol, en van de heer van Egem. Die uitgaven
werden gedaan in 1623 en duiden op de bouw van een nieuwe
kerk of kerkschip.
Om dergelijk opzet uit te voeren was er geld nodig. De ontvangsten die in rekening gebracht werden bedroegen in totaal 384 lb.
— een belangrijk bedrag — en kwamen voort uit verscheidene
bronnen.
De verkoop van allerlei bomen op het kerkhof en op kerkeigendom_
en van de oude « schetterie » rond de kerk, bracht 151 lb. 18 sc.
6 gr. op. Oud puin « veldtsteen ende greis ligghende op het kerckhof » werd verkocht voor 5 lb. 10 sc. 8 gr. Van haar kant kwam de
« prochie » van Egem tussen voor 116 lb. 13 sc. 4 gr. zijnde het
kapitaal van een obligatie of schuldbekentenis, gemaakt op 12 april _
1623, door baljuw, schepenen en pointers van Egem, ten voordele
van de kerk, en uitbetaalbaar op vastenavond 1625. De belasting
op het bier bracht nog 56 lb. op tot 24 december 1622. Van de
tiendheffers kwam er zeer weinig : Francois de Boodt, heer van
Lissewege, schonk 8 lb. 5 sc. gr. « ten respecte van syn thiende
in Eedeghem », niet zonder bijzonder aandringen van de Egemse
pastoor die hem op 14 juli 1623 daarvoor ging opzoeken. Pastoor
van den Berghe ging ook bedelen bij de nonnen van het klooster van
Deinze te Gent, samen met de pastoor van Ruiselede, doch de twee
heren konden de Overste tot geen liefdadigheid bewegen. Alles met
alles bedroegen de inkomsten 384 lb. 10 sc. 10 gr.
Het plan van de totaal te vernieuwen kerk of « den patroon ende
concept van tnieuwerck » werd ontworpen door de bekende deken
van Tielt, Jan de Mol, die dus buiten zijn dekenij als bouwmeester
optrad. Tijdens de werken kwam hij verscheidene keren naar Egem
voor de aanbestedingen en om de vorderingen van het werk na te
gaan. De aannemer Romein de Caigny uit Tielt ( 5 ) aanvaardde het
bouwwerk voor 1460 gulden, d.i. ongeveer 243 lb. gr. Romein de
Caigny was te Tielt een zeer gekend aannemer. In 1614 had hij
te Pittem de kerk hersteld voor 148 lb. gr. en in 1620 had hij te
Tielt de kalle heropgebouwd. Samen met bijkomende werken aan
de kerk te Egem, o.m. aan de oostgevel, ontving hij in het geheel
263 lb. 15 sc. 8 gr. : een bedrag dat de belangrijkheid van de uitgevoerde werken aantoont.
(5) De bekende aannemer bouwmeester Romein de Caigny was
afkomstig uit Normandië. Zijn nageslacht is verspreid te Tielt,
Pittem, Egem, enz. Zie over hem het artikel van D(ésiré) D(e){
S(omville), Het geslachte de Caigny, in de « Gazette van Thielt »
van woensdag 22 maart 1911. Dat artikel werd bijna woordelijk uitgegeven op naam van E. Huys en A. Impe, Het geslacht de Caigny,
in Handelingen van de Kon. Geschied- en Oudheidkundige Kringvan Kortrijk, Nieuwe reeks, dl. XX, 1942-1943, blz. 281-285, zonder
maar éénmaal De Somville te vermelden.

— 274 —
Een ander metselaar, Jan Delmaer, werd betaald voor het bouwen
-van « den boghe inden oostmeur », « den suytmeur vanden choor »,
de voet van de doopvont en het nieuw altaar. In die rekening is
ook sprake van de « meur vanden nieuwen choor ». Voor deze
metselwerken waren honderden manden kalk nodig, die gehaald werden naar de Leie te St.-Baafs-Vijve. Het oude strooien dak, dat
een deel van de kerk beschutte, werd afgetrokken door Elias van
Neste en een volledig nieuw schaliedek werd gelegd door Antoon
sde Cock, schaliedekker te Tielt, die zijn leien uit Kortrijk liet
aanvoeren. De loden goot werd te Brugge aangekocht. De Egemse
smid, Gillis Dugardeyn leverde het ijzerwerk voor 21 lb. Een groot
ijzeren kruis — voor de toren ? — werd gesmeed door dezelfde
Dugardeyn en Jan Malbrancq. Lucas Cruycke ontving tenslotte
2 sc. gr. voor « het schoon maecken van den haen vande kercke ».
Het hout dat men nodig had werd gevonden in de bossen te
Egem en ter plaatse gezaagd door verscheidene boomzagers als
Melchior Denuet, Guillaume de Breyne, Noe Delewaert e. a. Toen
deze werklieden al het nodige « bert » gezaagd hadden en naar
de werf hadden gebracht, kregen zij een traktementje bij Dominicus
de Farré, herbergier op de Plaats te Egem, waar zij een ton en
drie « vaenen goed biers », vijf pond kaas, twee hespen en enkele
broden van kant maakten.
In de rekening wordt ook het nieuw eiken kerkportaal vermeld
en wordt ook gesproken van de nieuwe « steeger » van de kerktoren.
Deze bijzondere rekening bevat weinig uitgaven voor kerkmeubelen.
Er worden nagels gekocht voor « den terdt » van het altaar. Dat is
wsch. het nieuw altaar van 0.-L.-Vrouw in de zijbeuk op de zuidkant, waarvoor een « cabinet van onse L. vrauwe » geleverd werd
door Pieter van Bracle. De schilder Abel Hooge te Oudenaarde
schilderde « twee tafereelen », wat 15 lb. 10 sc. gr. kostte. Die
« aultaertafelen » werden naar Oudenaarde gehaald door Jacques
Calewaert, waarvoor 22 sc. gr. aangerekend werd.
Eindelijk werd ook het kerkhof gezuiverd en in orde gebracht.
De schoonste stenen die daar lagen had men laten uitlezen voor
de nieuwe kerk en het overschot werd verkocht. Rond het kerkhof
werden nieuwe grachten gedolven. Aan de ingang werd door Romein
de Caigny een nieuwe poort gehangen.
Voor al zijn « schade, moite, verlet, aerbeyt, loopen, reysen ende
terren » die pastoor Jan van den Berghe zich getroost had voor dat
werk kreeg hij van de auditeurs van de rekening toch 24 lb. 6 sc. 8 gr.
toegewezen, wat nogal een mooi procent van de ontvangsten
betekent.
Het totaal van de uitgaven voor de nieuwe kerk bedroeg 405 pond
.groten, waardoor de rekening met een tekort van 21 pond groten
werd afgesloten.
V. ARICKX
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SPREUKEN EN ZEGSWIJZEN
UIT DE OMSTREKEN VAN BRUGGE
IV. VRIJEN EN TROUWEN

Last en ruzie
60. Er zijn ook nog andere kwesties en moeilijker situaties. « Ze
heeft moeten trouwen », de gebuurs merken het gauw : « 't schortje
rijst» ; « ze was al aan 't sparen ».
61. Hij is een soorte van een « heremaker » die niets bezat « als
krotte en kompajie » en hij heeft ze gebonden « met beloften en
vort'appels » en durft nog boffen : « wat da'k vuil gemaakt heb,
is weer schone gemaakt ». Nu speelt hij baas met heur kluiten en
« toogt stilletjesaan zijn tanden ».
62. Haar ogen zijn opengegaan : « g'en kunt ze niet kennen, ge
moet er eerst bij geslapen hebben ».
63. Ze zal niet ver meer lopen : « hij heeft ze geschakeld van de
pomp naar de stove en de watersteen ».
64. Zij klaagt bitter haar nood : « Trouwen is een keten waar veel
meisjes naar langen om vrij te zijn. 'k Ben van de klaver in de
biezen gelopen ». Hoe dat ze 't stelt ?... « Z'heeft al dikwijls gekeken van waar dat ze gekomen is ».
65. Hij is nooit thuis. Ze zit daar nu alleen « met 't pakske en
de zorgzak aan heur nekke... De slore mag heur oogjes vagen ».
Hij is een vlieguit en laat ze maar rollen.
66. Buiten kan hij een hele kompajie bezighouden maar als hij
het huis nadert « zijn mutse staat scheef en 't weer overtrekt ».
67. Een dwingeland. Hij komt alle stappe « uit zijn kot », 't wijf
moet zien waar dat ze tergt, er is daar geen huis mee te houden,
geen kot mee te houden, 't is « inlandschen oorloge ».
68. De gebuurs kennen dat lawaai en zeggen : « hij droomt weer
van zijn duivels » of « 't is weer kot van d'helsche duivels ». En
ze beklagen 't vrouwtje : « welhere dat slorement, z'is getrouwd tot
over heur oren met zo'n groldemol — brombeer, beerotter, ijsbeer,
hertefretter, ijzerbijter — 't is een izegrim, een echte bullebak ».
69. 't Spreekt vanzelf dat 't ongelijk niet al van ene kant komt,
immers « preutse meisjes slordige wijvetjes » en « 't preuts model is
een lege teste geworden ». Ze zou het al op heur stoel moeten
gebracht worden, « z'is te leeg dat ze heur gat opheft ».
70. 't Staat er al overeinde (wanorde) : « 't Is lijk 't huizetje van
Jan Steen ». Stoelen en beelden behangen met kleren : « 't Is daar
heel 't jaar Passiezondag >>.
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71. Zij boft zelfs : « 'k Heb een ezel in 't veld (broodwinner),,
'k moet zovele niet meer werken ».
72. Geen orde en geen bedeel. Ze zou het al willen verslaan in
een korte robbelinge, nu en dan doet ze een « roofschote », doch,
't is al « schoefelwerk », 't blijft « half ten einze liggen ». Niets ligt
op zijn plaats, haar tijd vergaat in zoeken. Geen wonder dat er
gesnakt wordt : « waarachter zoekt ge nu ? achter uw stappen !? »
Of : « dat 't kost ge zoudt uw gat verliezen ».
73. Zijn moeder beklaagt hem : « ja ja, veel jonkheden peinzen
dat trouwen een kerremesse is en 't is nog geen ommegang ». Ze
zet hem aan : « ge zoudt ze moeten naar jen hand leren ». Ongenadig ook : « z'is maar goed genoeg om in 't gotegat te steken ».
74. Een « kommére » (praatziek) verliest al evenveel tijd, 't is,
« kèkelen en nog kèkelen ». Schertsend : « dat babbelen een ambacht
ware, ze wierden smoorrijke ». 't Werkt op zijn zenuwen als 't werk
niet vordert : « ja maar vrouwtje, 't is klappen en breien ».
75. Ze is nooit van de deur : « Veel op de praat, veel op de
straat ». Ze is hele dagen « op den draai » en weet al het nieuws,,
't is al « van horen zeggen » en strateklaps.
76. De vent heeft goed te vermanen : « Hoge zit verre ziet -- Vele
klapt vele liegt » : zij heeft altijd heur antwoord gereed : « Elk zijn
goeste, klappen en broekschijten is vrijen ambacht ». Hij schudt zijn
hoofd : « Ge kunt ze wel met één woord doen klappen maar met
geen honderd doen zwijgen ».
77. En dat 't nog aaneenhield, al die klaps. Maar 't en houdt
al thope niet veel in, 't is klaps tegen de vaak, 't hangt aaneen lijk_
stront aan 't hemde, 't is een reke lijk een kruidhage, 't en is al
thope niet goed genoeg om voor de kiekens te brokkelen.
78. Die mond staat nooit stil, 't is lijk een windmeulen, een
tonge van lintjes, een bobijne die afloopt, zo zere als de blade n .
die waaien, ze zou 't al omverre klappen. 't Is babbelen van 't vaderland weg : hoe dat ze nog speeksel heeft...
79. Ze babbelt lijk een ekster, lijk een hagekutte ; 't is een
snetsebelle, een echte babbelkonte. — En zo gaan de uitspraken en
vergelijkingen naar het ergste : «'t is een vuile tonge, een vuile
kommére ».
80. 't Kan evengoed gebeuren dat ze koppig van aard is en niet
wil spreken. « 't Is daar in de stille metten. 't Is een gelezen messe
aan tafel ». Datte : « 't is een koppige rosse ». (Is de man koppig,
't is een « stierekop >>).
81. Hij heeft een truntje getrouwd, een kruidje-roer-me-niet. Hij
mag er niet naar wijzen, of luide klappen, of « 't is hoog water ».
Ze zit seffens « met de schremer in de kele » : hij zou wel altijd
moeten zijn handschoenen aandoen.
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82. Zij kan geen geld houden « geen geld zien liggen ». Ze verteert « kop en peze ».
83. Hij moet ze kort houden van geld. De wijsheid rijmt : « Een
raak en een spriet dat is iet, maar twee sprieten dat is nieten ».
Meer eisend : « Twee sprieten zijn twee nieten — Een raak en een
spriet is nooit iet — Maar twee raken zullen er wel geraken ».
84. Hij heeft een « dulle Griete » getrouwd, of ook : « een dulle
Miete ». Antwoord : « Een dul wijf is een goe' doornhalte ». « Hij
heeft geen hond nodig : ze ga'ze aantijden van de deure bassen ».
En zijn vrienden lachen : « Hij zal geen kam moeten kopen, ze zal
aantijden zijn haar kammen ».
85. Goede raad voor de overeenkomst :
Wijsheid in mannen, geduld in vrouwen,
dat kan het huis in ruste houwen.
En om dat dat kapittel te sluiten : « Vrede in 't huishouden is
de beste geldkoffer » want « de uitvinder van de kwiste is de erfgenaam van de bedelzak ». Ruw gezegd : « Kwiste is ruzie maken,
en dat is maar onder zwijns ».
M. C.

ZANTEKOORN UIT ZWEVEZELE

Gezegden en spreuken rond het bakken en de bakkersstiel.
Schertsend zegt men : den bakker, den pakker, den oliekakker.
Hertrouwen is herbakken.
Hij is vandaag vies gebakken (slecht gezind) .
't Is een mislukte bakte (tegenslag, misrekening) .
Ze hebben hem een ferme taarte gebakken (poets) .
Bedreiging : 'k Ga een taarte tegen uwen kop plakken, ge kunt
dan proeven hoe ze gebakken is.
't Is een ferme bakte (struise jonge vrouw) .
Ze blijft nu zitten met de bakte (bedrogen meisje).
Van kasten (korsten) groeien er gasten (gezegd tegen kinderen
als ze soms de korsten van hun stuiten niet opeten) .
Tot aan de eerste wereldoorlog werd er nog roggebrood gebakken
(roggeknorren en peerdebrood) en men at nog roggestuiten met
smout. Bij Sabbens op den Hille kon men masseloenebrood krijgen
(dat was gebakken uit een deel tarwebloem en een deel roggemeel) .
Voor de feestdagen werd er « roggebrood met rozijnen » gebakken.
Voor de kermis bakte men drie soorten brood : rozijnebrood, krentebrood en koekebrood.
GUIDO ALTOOS
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INBOEDEL VAN EEN WAGENMAKER EN
KLEINGEBRUIKER
TE HEILE IN

1422

Jan Heynemanszone, een wagenmaker en kleingebruiker te Heile
(nu onder de gemeente Sluis), kon een schuld van 81/2 pond groten
niet betalen en was gevlucht. Dat gebeurde in 1422. Op aanvraag
van vier schuldeisers liet de krikhouder of ,schout van het Brugse
Vrije, bijgestaan door twee schepenen, Franke van Moerkerke en
Jan van Boonem, zijn goed aanslaan, waarvan de volgende gedetailleerde inventaris werd opgemaakt. Men weet dat boedellijsten van
buitenlieden uit de 15e eeuw tamelijk zeldzaam zijn. Het stuk berust
op het Rijksarchief te Brugge, . Brugse Vrije, nr. 16.937 (Register
van verbanden 1421-60), f. 4.
Eerst komt het alaam van de wagenmakerij, daarna de meubelen,
de huisraad en de klederen, en eindelijk de opgave van het vee, het
landbouwgereedschap, de voorraden graan, veevoeder en br andhout,
alsook een partij van 75 roeden (1 roede = 14 m 2 7456) meekrappen, die nog op het land stonden te groeien. De andere vruchten
waren reeds geoogst en staan vermeld onder de voorraden.
J. D. S.

Inventaris van Ian Heynemanszone
Wouter Coolman, Jacop Wychaerds, Jan de Weghe ende Jan
Poppe, hebben ghedaen arresteren tgoed bleven naer Jan Heynemans
zone, die ghevloon es.
Eerst 2 haexen, 1 bochude, 1 diesele, een baerge, 2 scaven, 11 hanghen, 3 snimessen, 2 yserine staven, 1 cloofmes, 2 spikerboren,
1 handtzaghe, 1 kerfzaghe, 2 grouf haken, 2 ketels, 11 avegheers,
4 wetsteene, 1 groot spikerboore, 3 vilen.
Item 3 bedden, 1 zeve, 4 paer lijnlakenen, 2 zetels, 1 staelyser.
Item inden zac : 21 stix (tin ?) ende een fortchier.
Item besleghen in de tonne : 4 corte mauwen, 2 orcussene ende
1 karel, een paer cousen, een saerze, een paer lijnlakenen, 2 paternostren, een tenin vierendeel, 2 zoutvaten, 2 haspen gharens, 2 caproenen, een paer corte cleedren, 2 ellen lininlakens ende 19 sticke
tenin werx.
Item een scrine, 3 bond colven, in elken bond 25, 2 heysers,
2 coen, beede zwart blaer, 2 calveren.
Item de helt van 11 scapen ymeene met Alveric Sciplinc.
Item alle de thunen die staen up de hofstede daer Jan filius
Heynemans woende.
Item 1000 stoven terwen ende mosteljuun. Item 300 scove cruudts.
Item 100 ghebont vlas. Item de bladinghen van 50 tronken. Item
50 ghebond barninchouts.
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Ardenburch ende binder prochie van Heyle, noord vander kerke,
in die van Sinte Jans huus in Ardemburch landt. Item 200 scovegleys, 200 scove stroys. Item 11 hennen.
Ende aldit over de somme van 8 lb. 10 sch. groten, ende over
de wettelicke costen ghearesteert biden (here) Boudin de Cod, crichouder ; scabini Vranice ende Boneem.
Actum den 28e in september anno xxij (1422) .
Woordverklaring. — Avegheer : grote boor. — Baerge : mnl. baerdaexe ; brede timmermansbijl. — Barninchout : brandhout. — Bladinghen (van tronken) : takken bestemd voor huisbrand. — Bochude : ? — Diesele : Bestel, plat hakmes gelijkend op een houw of
hak. — Fortchier : met ijzer beslagen kist(je). — Gley : lang roggestro, meestal gebruikt als dekstro. — Haex : hakmes, bijl .— Hanghe :
hengsel. — Heyser : heyse, handvatsel ? — Karel : kerel, bovenkleed.
— Colve : knuppel ; hier : dikke stokken gebruikt voor omheining of
schutting (omtuining). — Cruud : planten gedroogd als veevoeder. —
Meede : meekrap. — Mosteljuun : masteluin, mengsel van tarwe en
rogge. — T huun : schutting rond hof of weide om het vee in te sluiten.

BEESTIALEN TE MOEN IN

1657

Bij de staat van goed van Lauwereins Verriest uit Moen, gedateerd 4 december 1640 werd op 13 oktober 1657 een wezengeld
van 750 groten vlaams ingeschreven namens Steven van Houtte
f. Gillis, stiefvader van Jan Vos en Janneken Verriest fa Lauwereins.
De waarborg voor die som bestond uit de volgende beestialen :
« Een zwart runpert met een blesse.
Een bayde runpert met een sterre.
Ses coyen ende drie calvers danof de viere zijn zwart molde, een
grysde ende een blarde.
Een schillende stierken. Een blaerde verse met zwart haer ende
een zwarte verse.
Een honderd zessentwintich schapen mette lammers van den jaer.
Twee waghens, plouch ende eechde met al tharnas de perden
aangaende ».
(Stadsarchief Kortrijk, Register St.-Francois, Moen f. 7v).
G. POTTIE
- Bayde : baaide, bruinrood. — Blaerde : met witte kop. — Blesse :
bles, witte plek op het voorhoofd. — Molde : juiste betekenis ? Gewoonlijk verbonden met zwart ; komt reeds voor in 1472 te St.-Pietersop-de-Dijk, gezegd van koeien : « zwart molleden » (Biekorf 1961, 434).
— Schillende : bont, gevlekt ; veelal in samenstellingen : bruunschillede,
rootschillede, witschillede (Verdam s.v.). De Bo kent het woord, doch
niet voor dieren. — Sterre : rondachtige, soms straalsgewijze uitlopende,,
witte bles op het voorhoofd
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DE PIJPEMEESTERS VAN IEPER

In een minder gelukkig ogenblik heeft Verdam aan de pijpemeesters van Ieper in zijn Mnl. Woordenboek (VI 378) een
plaats toegekend onder de « beamten bij de lakenweverij ».
Hij beschikte maar over een enkele bewijsplaats, nl. de vermelding van de vier pijpemeesters in de lijst (Ypriana IV 398)
van de bezoldigde stadsofficieren in 1495. Uit de onmiddellijke nabijheid van de « bewaerders van de lakenen » in
deze lijst besloot Verdam dat de pijpemeesters ook iets met
het lakenbedrijf te maken hadden.
De bepaling van pijpemeester « bewaker der waterputten »
heeft Stallaert (II 360) niet verder moeten zoeken dan in de
bronnen van Verdam zelf. Reeds in 1838 had de Ieperse
archivaris Lambin (Belgisch Museum II 385) de term pipemaistre opgetekend uit de stadsrekening van 1304 en verklaard
als « surveillant des puits ». En Vandepeereboom noemt duidelijk, in het door Verdam aangehaalde deel van zijn Ypriana
(IV 359), « les comtes de l'eau douce ou pipemeesters ».
De volgende teksten uit de Ieperse stadsrekeningen komen
de taak van de pijpemeesters wat nader toelichten. Men weet
dat reeds in de 13e eeuw de waterarme stad Ieper de toevoer
van het nodige stadswater verzekerde uit de vijvers van Dikkebus en Zillebeke. (R. Boone, Overheidszorg voor drinkwater
in Vlaanderen, p. 174-184 ; nota van archivaris 0. Mus) . De
pijpemeesters waren de stadsbedienden die toezicht hielden
op de watervoorziening en voor het onderhoud van putten
en loden leidingen (pipen) moesten instaan.
De pijpemeesters verschijnen reeds in de latijnse stadsrekening van 1280 als « drinkwatergraven » (comites dulcis
aquae) ; ze bekeuren twee poorters die hun waterputten niet
behoorlijk gereinigd hadden. (Comptes Ypres, ed. DesmarezDesagher I 41) .
In 1304 worden vier pipemaistres bezoldigd, met name
Lambert de Leike, Wenin de Leike, Willaurne Steven en
Hanin Scelewaert (I 184) . De rekeningen — tot in 1320 in
het frans opgesteld — spreken in 1314 van « Weinekin et ses
compaignons, pipemestres », die de waterleiding aan de Torhoutpoort herstellen (I 486). Het aantal vier blijft behouden
gedurende de 15e eeuw. De pijpemeesters hebben een vaste
bezoldiging en krijgen daarenboven een vergoeding voor de
uitvoering van herstellingswerk : voor het reinigen van de
« pipe » vóór het Broothuis (1319 ; II ].06) ; om samen met
de watergraven een inspectie (ommeganc) te houden (13191326 ; II 134 137 549) ; voor daghuren « van pijpen te
beterne ende van conduten te beterne » (1326 ; II 546) . In
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de vlaamse rekening van 1326 verschijnen die stedelijke
controleurs van de waterleiding eindelijk in de dietse vorm
pijpmesters (II 549), later pypmeesters, pypemeesters.
De leperse benaming staat alleen, zoals de instelling zelf.
Het waterrijke Gent had geen speciale ambtenaren voor de
waterdienst nodig. Brugge had een leiding met moerbuis,
« pipen » en « conduten », en een « waterhuis » met een
« engienmeester ». Damme had zijn pypweg, waarover de
« officier van Male » toezicht had en in Damme zelf was het _
de « muederare » (modderare, straatveger) die de fonteinen
moest kuisen en zuiveren. De vier pijpemeesters van Ieper
staan alleen in onze stedelijke instellingen en prijken zonder
mededingers in onze dietse lexicografie.
A. V.

SOLDATEN VAN NAPOLEON

Ik las de studie van Val. Arickx, Soldaten in het leger van
Napoleon (waarover Biekorf 1962, 220-221), en zie daarin dat de
oud-gedienden van Napoleon pensioen trokken en hoeveel.
Om zich in de knie te laten schieten en zijnen prince uit de
handen van de vijand te helpen verlossen tegen 91 gulden te jare
is Franciscus Colpaert maar slecht betaald, evenals Leo Desmet
voor 9 jaar trouwe dienst en een rechterbeen kwijt voor 108 gulden,
en Petrus Van der Beke met zijn rechterbeen af : 74 gulden. Dit
was maar gemiddeld van een kwart gulden tot 30 cent per dag.
De vraag is echter werden die mensen betaald uit de Franse begroting of uit de Nederlandse ?
Badoga (?) blz. 21, waar Petrus Van der Beke zijn rechterbeen
verloor, is zeker Badajoz in Spanje waar de Fransen in het jaar 1810
na 42 dagen belegering van uit open loopgraaf binnendrongen en
de stad door de Anglo-Portugezen onder Beresford deden ruimen.
Na twee jaar bezetting, en na drie maand heldhaftige verdediging
door de Fransen, werd de vesting ingenomen op 6 april 1812 bij
bestorming door 50.000 man onder Wellington, die de stad liet
plunderen. Te Badajoz « begon de victorie », want 14 maand nadien
werden de Fransen uit Vitoria verjaagd en moesten zij Spanje
verlaten.
Ge zult u afvragen hoe weet hij dat zo goed. ik was onlangs
bezig met het behandelen van 5 soldatenbrieven van een grenadier'
van de Garde Impériale uit Kruishoutem, die vocht in Spanje en
er het leven liet. Het was J. B. Dhont, horlogiemaker, 20 jaar oud,
die van Pasen 1809 tot 1810 maand Oogst, geheel West-Europa
afliep, twee veldslagen meemaakte en daarna bij het « schermutselen » in de sierra's van Noord-Spanje om het leven kwam.
G. P. BAERT
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MENGELMAREN
DE FAMILIENAAM VAN EYGHENE

In Biekorf vraagt E. C. op blz. 256 of de familienaam van Eyghene
-noodzakelijk een herkomstnaam is. Hij verklaart bovendien van
Eyghene als een naamvariant van van Neigem (gem. bij Ninove),
waarbij de aanvangs-n zou zijn weggevallen. Dit is echter gemakkelijk
te verklaren door verkeerde scheiding van de lettergrepen, vgl.
.nonkel uit mijn onkel, Nolf uit Nodolf uit Odolf voorafgegaan
door een n (b.v. 1422 Beelkin Nodolf, zie F. Debrabandere,
Kortrijkse persoonsnamen omstreeks 1400, Tongeren, 1958, blz. 147),
en te Kortrijk den Eveldriesch = de Neveldriesch.
Er is echter een verklaring die meer voor de hand ligt. De toenaam van den Eyghinen (waaruit van Eyghene) komt in het laatste
kwart van de veertiende eeuw voor in Egem, Pittem en Zwevezele.
De Flou IV, kol. 116-117 nu noemt het toponiem Eyghene, allodiaal
goed toebehorend aan de graaf van Vlaanderen, in Egem, Pittem,
Tielt en Wingene. Het voorkomen van toenamen en plaatsnamen
hi dezelfde gemeenten toont duidelijk de herkomst van de persoonsnaam aan.
Is nu de verklaring als geografische toenaam noodzakelijk ? We
kunnen hier alleen op antwoorden dat zo goed als alle namen door
van voorafgegaan als herkomstnamen of geografische namen dienen
beschouwd te worden. Een uitzondering is b.v. de volgende : 1391
ghegheven Janne vanden Houte... temmerman ; 1391 ghegheven
Pietren vanden Houte van iiii c xxxviii voete berts (= planken) ;
1391 Willem vanden Houte van... berts dat hi brachte te coepe
ter cruse (Kortr. Psnn., blz. 70-71) . Deze drie Kortrijkzanen heetten
dus vanden Houte omdat zij timmerman of houthandelaar waren.
De eerste komt in 1418 (ibid., blz. 72) ook voor als : Jan Houtm an... temmerman. Zeldzaam is het gebruik van het voorzetsel van
in patroniemen en metroniemen, zoals in Van Roes (?) en Van
Lijsebetten. In jongere familienamen komt van ook wel eens voor
door analogie met de herkomstnamen.
F. DEBRABANDERE

GEEN

A

VOOR DE

B

KENNEN

Deze uitdrukking was reeds in de 16e eeuw zeer in gebruik met
bet. het abc niet kennen, en vandaar : niets geleerd hebben, zeer
onwetend zijn. Ze komt voor in de Adagia-uitgaven van Servilius
(Antwerpen 1545) : « Hy en can niet een A voor een B » en van
Sartorius (Leiden 1556) : « Hij en kent niet een A voor een B »
(Stoett, Nederl. Spreekw. nr. 1; WNT Suppi. I 287) .
De bekendheid van die spreuk blijkt ook uit een aantekening in
het Gentse Dagboek van Cornelis en Philip van Campene (p. 170 ;
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scholieren van « Neckere, den schoolmeestere » een latijns drama
van Sint Jan te Ephese. En, zo vervolgt het Dagboek, « naer dit
principael spel hebben de jonghers een Vlaemsche faertse (klucht)
ghespeelt, touchierende de pylichede (weerspannigheid) vanden
schoolkinderen ende de onwijsheyt ende ongheleertheyt van sommeghe ouders te platte lande, nyet kennende een A voor de B ».
De spreuk is ontstaan in de oude tijd van de spelmethode (die
overigens tot in de vorige eeuw gehandhaafd bleef) : het kind
leerde eerst het abc opzeggen om daarna tot het spellen van lettergrepen en woorden in het abc-boekje over te gaan. Veel bijzonderheden daarover biedt de studie van E. Tierie-Hogerzeil (Hoe men
het ABC begeerde en leerde ; Utrecht-Brussel 1946) .
De oorspronkelijke betekenis van « geen A voor de B kennen » is
blijkbaar : « de eerste letter van het abc niet kunnen spellen » ;
« nog niet eens de beginletter van den a bee (oude benaming van
het spelboekje) kunnen spellen ». Van latere datum is de zegswijze
-t< geen A uit een B kennen » (Teirlinck), evenals in eng. not to
know A from B.
Moderne varianten op de uitdrukking zijn talrijk : hij kent geen
A zo groot als een schuurdeur ; hij kent geen letter zo groot als
St.-Maartenstoren (Kortrijk), als O.-L.-Vrouwtoren (Brugge) . En
welke andere nog ?
A. V.

VLAAMSE KUNSTWERKEN IN ENGELAND

Reeds in de 18e eeuw — vroeger dus dan op het vasteland —
bestond in Engeland grote belangstelling voor de kunst uit de
Middeleeuwen. Zodoende hadden de Engelse verzamelaars en hun
opkopers volop gelegenheid om in onze gewesten een echte handel
in oude kunstwerken te drijven. Naast schilderijen schenen bijzonderlijk oude glasramen in de smaak te vallen ; nu nog zou
Engeland het grootste aantal Vlaamse, Franse en Duitse glazen
bezitten. In 1753 voerde Horace Walpole 450 stuks glasramen uit
Vlaanderen Engeland in. Ook Frankrijk en Engeland kwamen vroeg
aan de beurt. In 1795 werden de ramen van de H. Bloedkapel te
Brugge verkocht. In die eerste periode zijn het meestal glazen uit
de Late Middeleeuwen en uit de Renaissance die in trek waren ;
later kwamen de vroegere eeuwen aan de beurt.
Een tweede periode werd door de Franse Revolutie ingeluid : talrijke kunstwerken inz. uit kerkelijk bezit werden verkocht en vonden
in veel gevallen hun weg naar Engeland, waar de herleving van
de gotiek in het tweede kwart van de 19e eeuw een hoogtepunt
bereikte. (Over de export van schilderijen vanuit Oostende naar
Engeland tijdens het Frans Bewind, verscheen een artikel van
L. Van Acker in de Hand. Soc. d'Emul. 1957.)
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Enkele jaren geleden liet de tentoonstelling « Vlaamse kunst in
Brits bezit » te Brugge een aantal schilderijen zien die weleer aan
Engeland verkocht werden. Nu toont ook de merkwaardige tentoonstelling « Ars sacra antiqua » te Leuven 42 voorwerpen uit Engels
bezit. Ze zijn afkomstig uit het S. Mary's College te Oscott en
de S. Chad's kathedraal te Birmingham, twee gebouwen uit het
tweede kwart van de 19e eeuw waarmee de naam van architekt
Pugin innig verbonden is. Verdere gegevens over deze periode uit
onze kunstgeschiedenis kan men vinden in de rijk gedokumenteerde
katalogus van de Leuvense tentoonstelling, waarvan de nota's opgesteld zijn door de prof. Steppe en Van Molle.
B.

BETHUNISTEN

Op de vraag van P. J. betreffende het « Patriottenlegioen 1792 »
(in Biekorf 1961, 160) moet ik eerst een verbetering aanbrengen,
waar gezegd wordt dat men de naar Frankrijk uitgeweken Patriotten
ook Bethunisten noemde « naar de stad Bethune, waar hun hoofdkwartier gelegen was ».
De uitgeweken Belgische Patriotten waren in feite gegroepeerd
te Rijsel rond advokaat Vonck en te Douai rond de avontuurlijke
prins de Bethune-Charost. De partijgangers van prins de Bethune
werden Bethunisten genoemd naar de naam van hun leider. Een
navolging van V onckisten (aanhangers van Vonck). Zie daarover
S. Tassier, Histoire de la Belgique sous l'occupation f rancaise de
1792 et 1793, p. 16-19 (Brussel 1934) .
In franse teksten komt de term Béthunistes herhaaldelijk voor.
Een vlaamse vermelding vindt men in het volgende citaat uit de
Jaerboeken der Oostenrijksche Nederlanden 1780-1814, p. 254
(Gent 1818) . « Den 13 Mey [ 1793 ; na de Oostenrijkse herovering] edict, waer by pardon en amnistie verleend werd aen alle
de gene, die, in de gewaepende corpsen der fransche, bekend onder
de naem van Bethunisten, tegen hun Vaderland gediend hebben
ende daer onder nog dienen, indien zy daer van wederkeeren binnen
de dry weken naer de publicatie van dit edict ».
Tot toelichting van deze tekst weze gezegd dat de Belgische
Patriotten van Douai of Bethunisten — die 563 man sterk waren
in april 1792 — in de laatste maanden van 1792 grotendeels waren
overgegaan naar de Belgische korpsen van Dumouriez : in het
leger van deze generaal hadden zij aan de veldslag bij Jemappes
(nov. 1792) en aan de verdrijving van de Oostenrijkers uit de
Belgische provincies deelgenomen.
Blijft nog de vraag : welke Westvlamingen maakten deel uit van
het korps der Bethunisten ? en hebben ze van de Oostenrijkse
amnestie van mei 1793 gebruik gemaakt ?
E. N.
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LAPNAMEN UIT MIJN OMGEVING
't l ongent je. — Mon S... was getrouwd en woonde op de Bergen
te Ruddervoorde. De man boerde wat, hield een paar koeien en
varkens. Zijn kinders gingen elders werken.
De lijfspreuk van Mon was jongentje : « Ja jongentje — neen
jongentje — zeker jongentje ». Hij kon geen twee woorden zeggen
of dat « jongentje » kwam voor de pinne. Dat was een « opneemsel »
van toen hij nog naar school ging, en hij toen al zelf « jongentje »
genoemd werd door zijn schoolmakkers. Mon heeft die lapnaam
meegedragen heel zijn leven lang. « Ja jongentje, 't is ver afgelopen
met mij » zei hij, toen ik hem tegenkwam niet lang voor zijn dood.

De Stofzuiger. — Mijnheer Joseph was geboren in Anderlecht
maar woonde sedert jaren te Brugge op logement. Hij werkte in
het bouwvak, maar dronk en klonk van 't vaderland weg. Een
eerste vrouwenzot — hij bleef ongehuwd — en een echte modegek.
Hovaardig en preus lijk een haan, enja hij was uit de grote stad.
Met de vlakke hand sloeg hij wel twintigmaal daags het stof uit
zijn broek en jas. Ging hij zitten op een stoel, dan blies hij eerst
het stof eraf. 't Was al stof dat hij hoorde en zag, en men noemde
hem met de bijnaam « de Stofzuiger ». Het stof in zijn keel heeft
hij zodanig geblust dat hij voortijdig gestorven is — door al die
hem kenden nog steeds (en soms alleen) met die bijnaam genoemd.
Poepke in den hoed. — Miel B... was geboortig van Zedelgem,
maar woonde sedert jaren te Aartrijke, waar hij voor een paar
jaren overleden is en begraven. Zijn eigenlijke naam en familienaam was, geloof ik, alleen op het gemeentehuis gekend, iedereen
noemde hem Poepke in den hoed. En die bijnaam had hij in zijn
jonge jaren opgedaan. Dat was zo gebeurd.
De zondagavonden was Miel, een lustige jonge kerel, altijd te
zien op café, en hij kon geestig vertellen, vooral als hij een paar
glazen binnenhad. Als hij een geestigheid had verteld, dan speekte
hij in zijn hoed terwijl hij schalks knipoodge en zegde : «'t Was
maar een poepke in den hoed ». Dat kon hij tien en twintigmaal
op een avond herhalen. En het duurde niet lang of hij was gedoopt
Poepke in den hoed. Men kende en noemde hem ten slotte bij
geen andere naam, en de man heeft zich daar nooit aan gestoord.
GUIDO ALTOOS

De eerste Marollen te Brugge
( Ontrent desen tijt [1670] quamen tot Brugge woonen in Roosen-daele eenijghe devoote dochters in forme van religieusen ende cochten
ten latsten een huijs ende herberge genaempt sint Quintin, ende men
hietse onder de ghemeente de marollen ende opserveerden ten deele
de regulen van de moeder Theresa alles in Roosendaele ». — Uit het
Handschrift (Rare Geschriften) van Jacques Inbona, p. 266.
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HANDWALJER. — Stel waaraan de handdwaal is opgehangen ,
vormde soms één wandmeubel met de console waarop de waterkan en
het bekken stonden. Komt voor in Brugse inventarissen. Boven « in de
camere » bij Clais de Man bevonden zich in 1464 « 1 scrine, 1 zetele,
1 handwalier, 1 scerfbart ». In een kamer « nef f ens den vloer » bij
Jehan Gryseel werden opgetekend in 1472 : « Een voetbanc. Eenen
handwalier ende een root rabatkin ». (Rijksarchief Brugge, Proosdij
nr. 1292, f. 78 ; nr. 1293, f. 13). In het sterfhuis van kapelaan Jan
Scaepere anno 1529 wordt in de lijst van de meubels opgenomen « een
handtwaelier metten looden handtvaete ». (Archief Bisdom Brugge.
St: Donaas, testamenten nr. 124bis). Vgl. fr. boys de lavemains bij
Havard III 484 ; fr. lavabo betekende vooral het bekken op voet of
hangend. Ook dwalier met bet. handdoekrek komt voor (Biekorf 1962,
149) in een Brugse eetkamer in 1480.
HAVEKENARE. -- Opzichter over haviken die tot de jacht afgericht
waren. Graaf Lodewijk van Male en zijn gemalin, Margareta van Brabant, schenken op 19 november 1357 aan « Hannekin, onse havekenare...
om den goeden dienst dien (hy) ghedaen heeft langhen tyd ende
noch altoes doen sal » een rente van 20 gouden schilden 's jaars op het
goed van de gravin te Antwerpen. (Cart. Louis de Male, ed. de LimburgStirum II 89). Vgl. havickier in de rekening 1343-44 van de grafelijke
rentmeester in Noordholland (Mn1W III 191) en havicker bij Kiliaan.
PALTROC. — Bovenkleed van mannen. Stof en vorm van de paltroc
in Vlaanderen in 1500-1550 worden in de volgende teksten nader beschreven. Gent 1514 (inventaris van Boonera) : « Item een taneyden
paeltrooec ghewooert met laecken ». — In 1520 legateert kapitteldeken
Louis Barradot te Kortrijk aan Adriaan van de Voorde een van zijn
« frocken » (de minder goede), in het vlaams genoemd « paltroc ».
In het sterfhuis te Kortrijk van kanunnik Anthonis van der Gracht
bevonden zich anno 1521 : « eenen zyden paltrock ghevoert met zwarten
lakene... ; eenen paltrock van hostadine (= lichte ostade : half wol,
half zijde, alias hal f osset) ». Kanunnik Jan Metteneye legateert, te
Kortrijk in 1543, een paltrock gemaakt uit halfosset en gevoerd met
pelsen, de kraag gevoerd met marters ; het kledingstuk noemt hij in
het latijn tunica tibialis d.i. lange rok. (Archief 0.-L.-Vrouwkerk,
testamenten). — Paltroc is wsch. hetzelfde als ofr. paltoc, paletoc,
waarvan fr. paletot ; zie WNT XII-1, 251-252 ; Stallaert II 337-338,
Verdam VI 73. Paltrok werd later ook de naam van een soort houtzaagmolen.
VEURSTER. — Boswachter. In 1325-27 bezoldigde de stad Ieper een
opzichter of wachter van het Yperhout ; zijn naam was Bisscop. De
posten van uitgave luiden : 1325 « Bisscoppe, vorster van den Yperhoute, omme een half jaer, 13 s. 4 d. ». —1327 « Bisscoppe, den veurster
van den Yperhoute, 26 s. 8 d. van enen jare ». — Jaarlijks in mei kreeg
hij een bijzondere toelage ; in de meidagen moest hij bestendig op
post zijn om te beletten dat de wagens die naar de jaarmarkt van
Mesen reden hun weg door het Yperhout zouden nemen : 1326 « Den
veurster van den Yperhoute, van den tosten die hi dede meyedaghe,
't hout te wachtene, 8 s. » — 1327 « Bisscoppe, den veurster... van den
houte te wachtene meyedaghe, 4 s. » (Compres Ypres II 485 555 714) .
— Het Yperhout was een tailliebos te Hollebeke, St.-Janscappel en
Zillebeke. (DF XVIII 139). Vgl. Mn1W IX 1163-5 en fna. den Vurstre
(Brugge 1302), de Vorstre (Oudenaarde 1342).
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BIERKIN. — Dunste bier, dunner dan « klein bier ». De « upperjoncvrauwe » van het 0.-L.-Vrouwegasthuis te leper is gehouden aan depassantelieden te geven een maaltijd en « ter zelver maeltijdt een pijnte
cleen biers, ende voorts bierkin also vele als 't eiken daer logierende
belieft ». Uit het reglement van 1530-1550 (ed. J. Nolf, Bienfaisance'
Ypres 198) dat ook voor het St: Niklaasgasthuis voorschrijft (id. 206)
dat men daar aan de passanten « de aelmoesene van potaege, van bierkinne ende van houte zal moeten doen ».
DAMAST DE VILAGE. — Een soort damast uit wol en garen,,
zonder zijde ; saaien damast. Was een namaak van het damas caf f art
of halfzijden damast (met ketting van garen of wol). Het eigenlijke
damast was uit zuiver zijde. Uit dat goedkoper saaien damast vervaardigden de zusters van het Sioenklooster te Kortrijk in 1523 de
paramenten voor hun kapel. De rekening (f. 43 v ) noteert : «Item
betaelt om 27 1/2 ellen wit say van damast de vilage om een wit oornament ende 111/2 ellen roet say damast om te boordene dat swart oornament te 10 gr. delle ende twitte te 9 gr. delle ». Eerst een eeuw later
ontmoeten we het ndl. boerenkaffa met bet. als boven, en wel te Veurne,
in de inventaris van de St.-Niklaaskerk anno 1629. « Onse Lieve Vrauwe.
heeft vyf accoutrementen ofte mantels : 2 roode, 2 witte ende een
van boerenkaffa... ; een slecht [aultaerkleed] van boerencaffa dat
men daghelicks ghebruuckt. » (Annales Emulation 30, 1879, p. 349, 350) .
Ook het fr. kende caf fart de village (Havard II 27-28).
LANDYSCEID. — Grensscheiding tussen twee grondstukken. Door
de deelmannen van het 0.-L.-Vrouwambacht te Brugge wordt op
23 maart 1348 n.s. een brief bezegeld waarbij de grensscheiding tussen
« een covent van joncvrouwen de welke men heet de ghewillighe
aermen » en « een covent van aermen vrouwen twelk men heet covent
van Ricelle » vastgelegd wordt. (Kloosterarchief Zwartzusters Brugge,
origineel perkament). De twee partijen «begherden an beden ziden
vorseid te hebbene een recht landysceid tusschen haerleider husen ende
lande... » De tekst luidt verder : « Wie vorseide deelmans wijsden,
dat wie begherden te hoorne ende te siene chaerters yof levende orconscepe die van desen landyscede verclaersynghe maecken » en besluiten :
« ... Bits haerleider rechte landysceid an beden ziden vorseid ». —
De vorm landiscede komt reeds voor in een Ieperse schepenakte van
1283 (Cart. St.-Martin Ypres II 229). Vgl. lantsceide, lantsceit in
Mn1W IV 141-142 ; alsook landscheeder (landmeter) in de Keure van
Nieuwpoort (Stallaert s.v.).
ROUCHEMADEEL. — Rocamadour, bedevaartplaats van 0.-L.-Vrouw
in Zuid-Frankrijk (Lot) ; in de 14e en 15e eeuw in onze Nederlandse
steden beroemd als zoen- en strafbedevaart. In 1415 schonk Roelant
van der Steenbrugghe aan de St.-Maartenskerk te Kortrijk de som van
18 pond par. die zijn (veroordeelde) tegenpartij Joes van de Weerefe
hem schuldig was « bi also dat hy niet en ghinghe te Rouchemadeel ».
(Kerkarchief St.-Maartens, kerkrekening 1414-15, f. 4). De oude naam
Roche-Amadour (nu Rocamadour) neemt in dietse versie allerlei vormen aan ; hier volgt een kleine bloemlezing met plaats en datum. In
Vlaanderen : Rochamadour (1338 Oudenaarde), Rouchemadour (1351
Brugge), Rutsemadoene (1407 Brugge), Rouchemadeel (1415 Kortrijk),
Rutsemadoen (ca. 1450 Gent en Dendermonde), Rutsemadou (15e eeuw
Aalst). In Brabant en Loon : Rutsemedou, Rotsemadou (1366 en 1420'
St.-Truiden), Rutsemadouwe (1405 Lier en ca. 1450 Leuven) . De som
van 18 pond van de Kortrijkse overeenkomst ligt ver boven het ge
wone tarief (5 à 6 pond) van een strafbedevaart naar Rocamadour.
A. V.
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Peerdemeester

of

Expert

Waar in West-Vlaanderen zegt men peerdemeester voor veearts, en
waar expert (uitspr. ekspèr) ? De Bo geeft alleen peerdemeester op ;
was expert in zijn tijd (ca. 1850) nog niet in gebruik ?

C. B.

Duynhondt
Een soort jachthond ; de benaming duynhondt komt voor in de
17e eeuw (en later ? ) Mogelijk een hond speciaal afgericht voor de
konijnenjacht in de duinen ? Over soort of ras vind ik geen nadere
J. w
bepaling.

Rauwvelt
Welk is de juiste betekenis van rauwvelt : een term die in het
ommeland van Brugge dikwijls voorkomt in rentenboeken van de
18e eeuw. Het is niet immer duidelijk of liet gaat om heideland of
om braakliggend land.
E. V. D.

Geen avance
Als we dat woord hoorden uit vaders of moeders mond : « 't en is
geen avance », dan wisten we hoe laat het was : dat was de sterkste
manier om een weigering uit te drukken. Dan mochten we al onze
redens in onze zak steken en zwijgen. Zo te Kortrijk vijftig jaar
geleden. Is deez uitdrukking er nog met dezelfde betekenis in gebruik ?
en ook in 't ronde van Kortrijk ?
E. N.

Roman van Reus Finhard
In 1890 verscheen bij Siffer te Gent het eerste deel (in-8, 289 blz.)
van « Reus Finhard en Liederik van Buk. Geschiedkundige Roman
door Richard Millecam ». Het tweede deel van dit werk kon ik tot
nu toe niet vinden. Of is het nooit verschenen ?
M. G.

In de schouw schrijven
Ik herinner me de spreuk « met een zwarte kool in de schouw
schrijven » ergens gelezen te hebben, de plaats kan ik niet terugvinden. Ook de betekenis is me niet meer duidelijk. Is deze spreuk
misschien in Biekorf te vinden ?
M. V. L.

Valkaerde - Wanckaert
In welke oude teksten (van vóór 1500) komt Valkaerde voor als
plaatsnaam te Staden ? Volgens De Flou XVI 1147 is dit Valkaerde
een oudere benaming van Wanckaert, den Grooten Wanckaert (of de
Grote Wackaerde ?). Volgens Biekorf 1962, 21 woonde de valkenier
van de heren van Staden op dat oude leengoed, dat ook als Valkaerdt
voorkomt.
D. C.
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LEESBLAD VOOR ALLE
VERSTANDIGE VLAMINGEN
GESTICHT IN 1890
DOOR GUIDO GEZELLE

EN FOLKLORE
VERSCHIJNT MAANDELIJKS TE BRUGGE

63e Jaar 1 OA met extra vervolgnummer Zaaimaand 1962

BEDEVAARTEN BIJ TESTAMENT
In zijn testament, opgesteld te Oudenburg op 14 mei 1325,
bepaalde Pieter de Clarc dat, na zijn dood, een reeks bedevaarten moesten volbracht worden. Een zekere Clais Fense
wordt door hem aangeduid om al deze bedevaarten tegen een
vastgestelde vergoeding uit te voeren.
Clais Fense moet eerst twee pelgrimages doen « te Sint
Joes, dene binnen desen jare ende dandre binnen den andren
jare ». Daarvoor zal hij 6 pond par. ontvangen. De testamenteur bepaalt uitdrukkelijk dat Fense de ene bedevaart
moet doen te paard (tors) en de andere te voet. Sint foes
is het oudtijds zeer bekende en nog heden bezochte bedevaartoord Saint-Josse-sur-Mer (Sente Joos an der zee)) bij
Montreuil-sur-Mer.
De tweede voorgeschreven bedevaart, waarvoor 4 pond par.
wordt voorzien, moet Clais Fense leiden naar 0.-L.-Vrouw
van Aken. Dit is een uitgesproken Mariabedevaart, Clais
moet immers naar Oudenburg terugkeren over Hulsterlo en
Aardenburg, allebei bekende heiligdommen van 0.-L.-Vrouw.
Ten slotte komt de zwaarste onderneming met de grootste
vergoeding. De vertrouwensman Clais moet zesmaal gaan
<t in pelgrimagen ten ommeganghe te Doornike ». Daarvoor
is een som van 9 pond par. voorzien. De beroemde ommegang van Doornik ging jaarlijks uit in september (Kruisverhef f ing) . Volgens het testament moest Clais Fense blijk-
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baar zes jaar achtereen aan de Doornikse processie gaan
deelnemen. Belangrijk is hier echter de bepaling dat deze
bedevaarten zullen geschieden « over Pietre voerseit » d.w.z.
in naam en ter intentie van de overleden Pieter de Clarc.
Hier gaat het kennelijk om een « bedevaart voor overledene ».
Voor de bedevaarten naar Sint-Joos en naar Aken is dit
niet zo duidelijk. Mogelijk is dat Pieter de Clarc hier in het
vervullen van een gedane belofte wilde voorzien. De bedevaarten naar Doornik die « over Pietre » zullen geschieden,
zijn echter onbetwist bedevaarten tot zielerust van de overleden testamenteur (9 .
De oudste bekende bedevaarten bij testament staan in verband
met een belofte van kruistocht of bedevaart naar het H. Land.
Aan de kruistocht en belofte van kruistocht was immers de « grote
aflaat » verbonden. Deze kruistochtaflaat verleende kwijtschelding
van alle straffen aan de eigenlijke kruisvaarder die optrok ter
verovering van het H. Graf, alsook aan degene die zich verbond op
te trekken zodra een grote tocht naar het land van overzee zou
ondernomen worden. De aflaat werd weldra uitgebreid op iedereen
die een of twee jaar in het H. Land ging verblijven ter verdediging
van het H. Graf. En de toepassing werd immer soepeler : aan de
kruistochtaflaat werd deelachtig ieder christen die op enige wijze
— vooral door geldelijke bijdrage — medehielp in het uitrusten van
krijgers, het bouwen van schepen, het bekostigen van de prediking.
De financiële supporter kreeg ook de titel van kruisvaarder
(crucesignatus) en wist zich, evenals de echte kruisvaarder, bij zijn
dood ontslagen van de tijdelijke straffen van het vagevuur ( 2) .
Door schenking bij testament hebben gegoede personen, ook vrouwen, hun overgang naar de eeuwigheid door een titel van kruistochtaflaat willen verzekeren. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden.
In 1246 vertrouwde Godfried van Breda, heer van Schoten, de
uitvoering van zijn testament toe aan de abten van Villers en
van St.-Michiels te Antwerpen. Als « crucesignatur» bestemde hij
100 mark voor de bevrijding van het H. Land, een schenking die
hem de grote aflaat deelachtig maakte.
Kapelaan Jan Villicus (van Hoof ?) van Antwerpen besteedde
in zij n testament van 1282 zijn goed in Steenborgerweert om, met
de opbrengst ervan, « een of twee man in zijn naam naar het
H. Land te zenden zodra een algemene kruistocht ondernomen
(1) Tekst van het testament van Pieter de Clarc in Histoire
d ' Oudenbourg,
ed. Feys - Van de Casteele, II 105-107.
(2) G. A. Meijer, De Aflaten p. 21-22, 51-52 (Roermond 1922).
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wordt ». De kapelaan verzekerde zich daardoor de « indulgentia a
culpa et poena » van de grote aflaat.
De Antwerpse poorter Pauwel van der Elst had, blijkens zijn
testament van 1292, verscheidene kruistochtbeloften gedaan die hij
niet had uitgevoerd. Op zijn sterfbed voorzag hij een belangrijke
som t ter vervanging » van deze belofteschuld ( 3) . Een handeling
die de tussenkomst van een biechtvader veronderstelt. Hoewel deze
wilsbeschikking niet uitdrukkelijk een bedevaart noemt, toch ligt
dit laatste geval enigszins in de lijn van de vorige.
Men legateerde « voor zijn kruis » een geldsom of een stuk
grond, bij voorkeur aan de Tempeliers of aan de Hospitaalridders.
Bij testament van 11 november 1305 liet Alveraet, vrouwe van
Koudekerke en Brederode, een som van 20 pond « voor mijn kruis »,
door de Hospitaalridders van Haarlem te bewaren tot « ten tijde
toe dat er een kruistocht (passagium generale) zal ondernomen
worden over zee » (4) . Een schenking die duidelijk het verwerven
van de grote aflaat op het oog heeft.
De volgende Brugse schepenbrief ( 5) mag met een testament van
kruisvaart gelijkgesteld worden.
Op 14 mei 1316 verscheen voor de schepenen de Brugse poorter
Gillis van de Walle, zoon van ver Margriete. Hij liet de volgende
akte opstellen en door de schepenen bezegelen (de vijf zegels in
groen was aan perkamenten staart zijn nog goed bewaard) . Aan
zijn zoon Gillis en zijn dochters Avesoete en Cateline schenkt hij
een erfelijke rente van 24 schellingen, 10 penningen en 1 hallinc
met de volgende opdracht — voor hen zelf of hun nakomelingen — :
zodra een grote kruisvaart overzee ondernomen wordt, moeten ze
de rente te gelde maken om een man uit te rusten die de kruisvaart
zal meemaken tot zielerust van Gillis en zijn moeder ver Margriete.
De wil van de schenker wordt zeer duidelijk omschreven :
« In manieren als ghevalt dat vaerd over zee ende die passaedzhen
open worden, dat coninc van Vranckerike, jof grave van Vlaendren,
jof suffisante persone in haer lieder stede, van onsen heere den
paeus jof van hemlieden machtich ghemaect, over zee willen trecken,
dat men dese vorseide ervelicke rente vercope bi toedoene van den
naesten oyren twee jof meer. Ende alt ghelt dat comen sal van der
vorseider rente te ghevene enen suffisanten persoen mede te vaerne
over zee also alst vorseid es, dats te wetene over Gillis ziele vorseid
ende over ver Margrieten ziele zire moeder ».
In feite is deze akte een laatste wil waarvan Gillis de uitvoering
volstrekt wil verzekeren. Indien de erfgenamen bij de eerstkomende
(3) F. Prims, Antwerpiensia II (1928) 335.
(4) Biekorf 1962, 94.
(5) Gilliodts, Inventaire de Bruges VI 529-530.
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en dit met volle macht, om het geld te geven aan « enen suffisanten
persoen alse varinghe alse coninc jof grave vorseid jof landsheren
vorseid palster ende scaerpe ghenomen hebben omme die vaerd te
vulcomene... zonder enich vraghen yemene van den oyren vorseid ».
De schepenen verzekeren in het slot van de akte dat « dese vorseide dinghen... zullen bliven, zeker, ghestade ende wel ghehouden ».
En de notaris schreef op de plooi : « Dese lettre es sprekende van
j yard van over se die scepene ende borgemeisters angaet up die
tyd dat yard es over se ». Geen hand heeft er bijgeschreven dat
de rente verkocht en de kruisvaart volbracht werd. De eerste gelegenheid daartoe — de Turkievaert van keizer Sigismond die op de
ramp van Nicopolis (1396) uitliep — zou meer dan tachtig jaar
uitblijven. Toch konden de lasthebbers hun verplichting moeilijk
vergeten daar de rente bezet was op een bepaalde eigendom in de
Steenstraat te Brugge. Een betere waarborg op lange termijn voor
het volbrengen van de kruisvaart « over zijn ziel » kon de testamenteur niet vastleggen.
Tot de bedevaart bij testament mag ook gerekend worden de
reis naar Rome die, in geval van subiete dood van de testamenteur,
door een van zijn zonen of erfgenamen moest uitgevoerd worden.
Deze bedevaart houdt een soort biecht per procuratie in, de testamenteur wilde namelijk verzekeren dat een naaste bloedverwant in zijn
plaats aan de Paus een generale biecht zou gaan spreken en er de
generale absolutie ontvangen : de intentie van biecht en absolutie
kon aldus, in geval van haastige dood van de testamenteur, nog
door « zijn bloed » volbracht worden en voor hem voldoen.
Een merkwaardig voorbeeld is dat van Anselm Adornes, de
Brugse ridder en Jeruzalemvaarder, wiens hart rust in de graftombe
van de Jeruzalemkerk te Brugge nevens het stoffelijk overschot van
zijn echtgenote, Margareta van der Banck.
Op 10 februari 1470, acht dagen voor zijn vertrek naar het
H. Land, stelde Anselm Adornes een testament op waarin hij, met
het gevaar van de reis voor ogen, de schikkingen voor het geval van
een subiete dood bepaalde. De volgende paragraaf uit zijn testament
is daarover zeer duidelijk ; bij de redactie ervan werd Anselm bijgestaan door zijn raadsman en biechtvader, pater Cornelis de Wyse,
meester « in de godheit » en prior van het Carmersklooster te Brugge.
Prior de Wyse heeft, als eerste executeur, het testament mede ondertekend. Paragraaf 32 van dit testament luidt als volgt ( 6 ) .
(6) A. De Poorter, Testament van Anselmus Adornes, in Biekorf
1931, 225-239. De tekst volgens de kopie (16e eeuw) in Rijksarchief
Brugge, Arch. Brux. nr. 1.
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« Item by alzo dat ons heere god bescherme by zynder goddelicker
ghenade ic storve aestelic zonder biechte ware ter zee te lande of
hoe dat wesen mochte, so verzoucke ic an eeneghe van mynen zonen
dat zy of hy trecke by onzen heleghen vadere den paeus die tgoddelicke tresoor onder hem heift ende machtich es te ontbindene dat
hy my ontbinden wille by zynder auctoriteit. Want ic protestere dat
ic bereet bem te stervene int helich kersten gheloove zo dat de heleghe kercke ghebiet, ende dat my myn zonden leedt zyn ende zyn
zullen, ende hoe leelic ende onnutte dat de zelve zonden zyn mochten
en zouden niet laten te biechtene met alle de circumstancien dieze
verzwaren mochten ende zoude bereet zyn tontfane ende te doene
vulmaecte penitencie als waert by bidde (beide) mynen voorseiden
zone die dit voor my doen zal dat eene generale biechte doe voor
onsen heleghen vadere den paeus over my, ende nemen alle de
medecinen van hem die moghelic zyn ter lavenesse ende ten behoudene van mynder aermer ziele ».
Anselm zou te Genua inschepen om, over Tunis, naar het H. Land
te varen. Hij reisde echter nog eerst naar Rome om van de Paus
« consent » te krijgen « omme te treckene in Sarrazijns landen ».
Gedurende de Goede Week en de Paasdagen werd Adornes door
Paus Paulus II tweemaal op audiëntie ontvangen. Hij verkreeg de
zegen van de Paus voor hem en zijn zoon jan, die hem vergezelde.
Waarschijnlijk zal Anselm de bijzondere schikking van zijn testament
aan de H. Vader hebben aanbevolen. In elk geval kreeg hij bijzondere geestelijke gunsten van de H. Vader die hem, bij het afscheid, een kostbaar Agnus Dei om de hals hing (7).
Anselm Adornes is, zoals men weet, gelukkig van de reis naar
Jeruzalem en de Sinaï teruggekeerd. Twaalf jaar later echter zou hij
een onverwachte dood vinden in Schotland, slachtoffer van een
politieke moord (1483). We weten niet of een van zijn zonen de
testamentaire bedevaart naar Rome om pauselijke absolutie over hem
heeft uitgevoerd.
In testamenten en rekeningen van testamentaire executie van
kanunniken en kapelanen der 0.-L.-Vrouwekerk te Kortrijk komen
herhaaldelijk bedevaarten voor ( 8) . Niet immer gaat het om eigenlijke bedevaarten bij testament, sommige gevallen blijken de postume
uitvoering te zijn van bedevaarten die de overledene mondeling had
beloofd en niet had uitgevoerd.
(7) M. E. De la Coste, Anselme Adorne, p. 108-111 (Brussel 1855) .
(8) 0.-L.-Vrouwkerk Kortrijk. Kapittelarchief, testamenten. Vgl.
[G. Caullet], Testaments d'une centaine de membres... 20, 40, 42,
58, 87, 161 (Kortrijk z. d.).
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Desens (t 5 maart 1483) bevat een uitgave van 54 schellingen gedaan aan een persoon die gezonden werd naar Sint-Antonius te
Belle (Bailleul) « om te doene een pegrimage tachteren van drie
jaren ». Blijkbaar gaat het hier om een belofte van de overledene.
Voor kanunnik Francois de Coc (t 1520) was Jacob van Hecke
op bedevaart gegaan naar Sint-Adriaan te Geraardsbergen. De uitgave voor deze bedevaart is in de rekening van het sterfhuis ingeschreven, hetgeen de uitvoering van een laatste wil van de overledene laat vermoeden.
Na de dood van kapelaan Jan Aelbrecht (t 1520) werden voor
hem twee bedevaarten volbracht : een eerste naar 0.-L.-Vrouw te
Kuurne, waar een mis voor hem gelezen werd, een andere naar
0.-L.-Vrouw van Dadizele.
Voor de zielerust van kanunnik Jan de Vico (t 1528) ging een
man, op kosten van het sterfhuis, op bedevaart naar Sint-Antonius
te Belle.
Ook voor kanunnik Louis de Bernemicourt (t 1547) werden, op
kosten van het sterfhuis, een viertal bedevaarten gedaan. Kapelaan
Jan Fransoys, een van zijn executeurs, ging naar « Sainct Nicolay »,
naar Sint-Adriaan te Geraardsbergen, naar 0.-L.-Vrouw (Nostre
Dame de hault) te Brussel en naar Sint-Vincent te Soignies.
Kapelaan Gerard De Bisschop was in zijn levensavond ten achter
met heel wat bedevaarten. In zijn testament van 25 mei 1564
schreef hij de volgende bepaling : « Voort ben ic schuldich een
pilgermaige Sent Jacobs ende te Hooghele voor myn moerskin
ende te Sent Anne ter Mue vyf of zesse, ende eene t'Erdenborch
ende ten Damme, ic beghere dat men dit vulcommen zal ». Was
de eerste bedevaart de grote pelgrimage naar Compostella ? De
overige bedevaarten liggen meest in de hoek vanwaar de kapelaan
afkomstig was : het H. Kruis van Damme, 0.-L.-Vrouw van Aardenburg, Sint-Anna-ter-Muiden. Sint-Quirinus (Corijn) te Hooglede
was hier mogelijk een uitgestelde ziektediening.
In de 18e eeuw is de bedevaart voor overledenen nog zeer in gebruik. In zijn merkwaardige monografie over de uitvaartgebruiken
in het Dendermondse deelt J. Pieters enkele gevallen mede van
bedevaarten die in staten van goed vermeld worden. Gevallen van
« belofte maakt schuld », doch van een belofte die de afgestorvene
in zijn laatste ziekte had gedaan, mondeling, want het betreft personen uit de minder vermogende stand. De beloofde of gewenste
beeweg werd door de lasthebbers stipt volbracht. In 1724 gaat een
man uit Schellebelle op bedevaart naar 0.-L.-Vrouw van Niesen te
Edingen (Enghien) en naar de H. Fledericus te Vlierzele. Uit
Laarne worden in 1790 twee beewegen volbracht c< ten versoecke
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ende intentie vanden overledenen » naar Halle, naar Edingen en naar
de H. Lucia te Hillegem. In 1792 trekken drie mannen op beeweg
naar Sint-Anna te Bottelare en laten er de mis lezen « met wasch
ende segenen » naar de wens van de overledene ( 9) .
Pastoor Slosse bezat een testament door Jan Bourgois, zoon van
Louis, van Kooigem, opgesteld op 18 juli 1748. Het stuk bespreekt
een plechtige uitvaart met zes priesters en begraving in de kerk.
Daarenboven moesten er zes mensen op bedevaart gaan naar de
Mont-Trinité bij Doornik en er een mis laten lezen aan al de altaren.
Kooigem ligt in de kring van Doornik en de bedevaart voor de
zielen van het vagevuur naar de « Ternité » (Mont de la Trinité
of Mont Saint-Aubert) is nog heden in het Doornikse zeer bekend.
De bedevaart voor de zieltjes geschiedt er « ter ere van de Gedaanteverandering van Christus » ( 1°). De testamentaire bedevaart is hier
een onderdeel van de uitvaartplechtigheden.
Om nog weer terug te keren naar de kleinere man, die geen testamenten schrijft doch naar een ongeschreven traditie onbewust de
bedevaart bij testament van de groteren nadoet, laten we hier J. Delbaere van Rumbeke aan het woord in een anecdote uit eigen beleving.
« 'k Heb geweten (en de meeste Rumbekenaars weten het ook, want
't is [in 1956] nog maar enkele jaren geleden) dat een brave
jongeling van alhier... wiens broer verongelukte in de Albertstraat,
overreden en op de slag doodgebleven, van zohaast hem de wrede
mare ter ore kwam, ten eersten werke en niets te verletten zijn
schoenen afsmeet en naar [ 0.-L.-Vrouw van] Dadizele trok in bedevaart, twee en half uren ver, over kasseien en harde wegen, op zijn
blote voeten » (11).
Bedevaart bij testament en bedevaart voor overledenen hebben, in
onze traditie, wel enkele raakpunten die nog nader mogen verkend
worden. Verwant met deze traditie is o.m. de bepaling, in sommige
akten van gerechtelijke bedevaart of van zoenbedevaart, waarbij de
dader van een doodslag de opgelegde bedevaart moest volbrengen
« over ende in lavenesse vander ziele van den zelven dooden » ( 12 ) .
En ook de 3000 bedevaarten, die door de Franse koning aan de
Bruggelingen werden opgelegd in het verdrag van Athis (1305) ,
hebben iets weg van de bedevaart voor overledenen en de zoenbedevaart tegelijk. De 3000 bedevaarten — waarvan er 1000 waren
voorzien naar overzee — werden in het verdrag ingeschreven exclusief op de naam van « die van Brugge », en dan nog uitdrukkelijk
(9) J. Pieters, Doods- Begrafenis- en Rouwgebruiken in het Arr.
Dendermonde 115-116 (Gent, Bond Oostvl. Folkl. 1960).
(10) L. Slosse, Rond Kortrijk (1899), p. 168.
(11) Biekorf 1956, 314 ; vgl. 1962, 224.
(12) Te Gent in 1481. Zie J. B. Cannaert, Bydragen tot de kennis
van het Oude Strafrecht in Vlaenderen, p. 89 (Gent 1835).
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Vrijdag » van 1302 (die in de jaren 1830 de naam Brugse Vesper
en Brugse Metten zou krijgen) . De Bruggelingen, en zij alleen, hadden de zoenbedevaarten tot zielerust van de verslagenen te volbrengen, Gent en Ieper werden nooit betrokken in deze bepaling
van het verdrag. De koning stelde het aantal bedevaarten zeer hoog,
zo hoog zelfs dat de Bruggelingen maar niet wilden toegeven en
bleven aandringen op herziening, totdat Filips de Schone de 3000
bedevaarten officieel in de zware boete van 300.000 pond liet omzetten ( 13) . Mits toch nog een symbolische bedevaart van 60 Bruggelingen, die in 1309 hun verzoening met de koning gingen betuigen
niet meer naar Rome, doch naar Avignon waar Paus Clemens
inmiddels zijn zetel gevestigd had.
A. VIAENE

DE FALIE OP MARKTPLAATSEN VERBODEN

Brugge 1663
De falie, zwarte doek die door de vrouwen over het hoofd gedragen werd en als een mantel tot op de hielen neerviel, werd in
de jaren 1660 te Brugge door politiereglementen bestreden. De
Brugse patriciër Jacques Inbona heeft daarover het volgende aangetekend.
etekend.
« Int laetste van Jannuvarius 1663 so wiert tot Brugge een verbodt ghedaen ende uutghetrommelt op de houcken vande straeten
als dat gheene vrauwpersoonen en vermochten te gaene in gheene
marckten nochte oock int vleeschhuijs, op de pandt ende int boterhuys, ghedeckt met een falie om redenen datrnen niemandt en
conde kennen die dus was ghedeckt ende datter alsoo inde marckten int coopen ende vercoopen was gheschiedende veel fraude ofte
bedrogh, want daer en waeren by naer gheene vrauwen groot ofte
cleene, edel ofte onedel ofte sij ghebruijckten alle dese falien ende
wisten hun daer mede soo te bedecken datmen gheen aensicht en
conde sien nochte weten wie sy waeren. Ende dese falien waeren
van swart saij ofte andere swarte stoffen. Ende dit alles op de
boete van vijf schellinghen ende de falie verbeurt ende alle officieren die in stadts eedt waeren vermochten die falien af te nemen ».
Uit het Handschrift (Rare Geschriften) van J. Inbona, p. 162. —
De maatregel werd opnieuw afgekondigd op 17 september 1667.
(Id. p. 238). Ook te Gent werd de falie verboden in 1666 (De
Potter, Gent I 154) .
(13) F. Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 498-557
1897).
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HET KLOKKENGIETERSGESLACHT
DE

LEENKNECHT

(alias VAN HARELBEKE)

AANVULLINGEN

Hier volgen een reeks aanvullingen hij onze studie in Biekorf 1959, 321-340 ; zie ook de nota van L. Van Acker 1960,
308. De nieuwe gegevens krijgen een nummer dat toelaat ze
in onze chronologische lijst te rangschikken.
DANIEL EN ROGER (zijn broeder)
2bis. 1373 Saksen) .

DEESDORF (N.W.

VAN

KORTRIJK

Duitsland, vroeger prov.

« Glocke Dm. 1,07 m., gegossen 1373 von Roger, Daneel and
Jan von Kortryck ». G. Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmáler, V (Berlijn 1928), blz. 94. — Deze Leenknechtklok
werd ons vriendelijk aangewezen door Prof. F. Van Molle uit
Leuven.
Karl Walter in zijn « Glockenkunde » (Regensburg 1913) geeft
(blz. 717) : « Danniel, Rogier, and Johann Korterich gossen 1373
eine Glocke fur Diesdorf, Kreis Oscherleben ».
In het voorkomen van de naam Jan naast die van Daniel en
Roger menen we een bevestiging te vinden voor de identiteit van
Jan van Kortrijk met Jan van Harelbeke, alias de Leenknecht. Of
de klok er thans nog voorkomt is ons onbekend.
JAN

DE

LEENKNECHT (alias)

5primo. 1378 ryeschelle.

DENDERMONDE,

VAN

HARELBEKE

Belfort, Uurklok en Drape-

« Item, an meester janne van Haerlebeke, den clocghietere, besteidt de huerclocke, ende de clocke van der draperye te ghietene
ende te makene, mids goeder informacien die hi dede van menegher
goeder stede daer hi ghemaect ende gheordineert hadde goede clocken, aast bleec bi openen lettren van elker stede daer hi se ghemaect
ende ghegoten hadde... » (Ann. Oudh. Kring Dendermonde,
2e reeks, dl. VI, blz. 259 en 293 ; dl. XIII, blz. 244-245) .

De twee klokken wogen samen 2387 pond.
Jan de Leenknecht werd ontboden naar Dendermonde « bi rade
van potghieters ende anderen wisen lieden, die hem van zulker
stoffen ende werke wel bevroeden » ; hij had certificaten bij van
verscheidene steden waar hij klokken gegoten had ; dit alles bewijst
dat Jan een bekend klokgieter was.
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7. 1395 - SLUIS.
In verband met deze uurklok meldde ons de heer A. Lehr,
nederlands campanoloog, dat de klok een diameter had van 90 cm
en ongeveer 450 kg woog. Verder citeert hij nog een paar nederlandse publicaties, o.m. deze van Mr A. Loosjes, De Torenmuziek
in de Nederlanden (Amsterdam 1916) waar (blz. 149) voorkomt
dat deze klok gegoten zou zijn in 1394 en het opschrift droeg :
EMAN NENIM SE ROTCIV, wat achteraan beginnend inderdaad te lezen is als VICTOR ES MINEN NAME. Dit schijnt
te wijzen op een bijzondere vormtechniek bij De Leenknecht. Waarschijnlijk zal hij eerst de buitenmantel van de klok gevormd en
daarin de letters gedrukt hebben. Wellicht onvoldoende bekend
met het lezen, ontstond aldus het opschrift in spiegelschrift. Deze
verklaring blijft een veronderstelling die reeds voor verscheidene
dergelijke klokken gemaakt werd.
In zijn « Lijst van Nederlandsche Klokkengieters met enkele
bizonderheden » ('s-Hertogenbosch 1925) tekent M.A. Brandts
Buys (blz. 24) aan dat Jan Leenknecht, die de klok van 1395
leverde te Sluis, herkomstig was van Aalst. Deze foutieve aanduiding komt voort uit een slechte interpretatie van het woord
« Aeltre » in het opschrift van de klok n° 7 te Sluis.
8. 1396 - SLUIS.
In betrekking met deze schelle schreef de heer A. Lehr ons
het volgende : « Alhoewel de voorslag van Sluis inderdaad in 1944
verloren is gegaan, resten er thans nog twee gescheurde klokjes
van. Eén daarvan zou misschien een klokje van de Leenknecht
kunnen zijn. Over de gehele omtrek draagt dit zeer slecht gegoten
klokje, in moeilijk leesbare gotische minuskels, het opschrift :
± IHESUS : IS : MIN : NAEM : MARIA : SITBE :
QUAEM : M CCCC. Het « sitbe : quaem » dat moet gelezen
als « sit bequaem », is overigens niet zo duidelijk ; het lijkt echter
de enige mogelijke lezing uit de slecht-gevormde letters. Het klokje
heeft een diameter van 454 mm bij een gewicht van 57,3 kg. Interessant aan dit klokje is het feit, dat het op de slagring een klein
verhoogd vierkantje heeft, hetgeen erop zou kunnen wijzen dat
het klokje daar is aangegoten. Historisch is dit ongetwijfeld opmerkenswaard ! ». Het is dus niet onmogelijk dat de Schelle van
1396 door Jan de Leenknecht zou hergoten zijn in 1400.
DANIEL
20. 1401 -

EN

GENT,

MICHIEL

DE

LEENKNECHT

St.-Niklaaskerk - luidklok.

Gieter : Daniel de Leenknecht. — Verkeerdelijk gesteld (Biekorf 1959, 331) op Michiel de Leenknecht.
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Dr. E. Dhanens deelde ons mede dat deze klok vermeld staat
bij F. De Potter, Gent van den oudsten tijd tot heden, III (1886)
blz. 206, naar het Register van Acten en Contracten, keure,
1400-1401, f. 89. Hier volgt het contract voor het gieten van deze
klok die de hoogste van toon (de kantste clocke) van een trebbel
of driegeluid was.
« Kenlic zij... dat meester Daniel de Leencnecht clocghietre, commen es... kende ende lijde dat hij heeft ghenomen te ghietene jeghen
de kercmeesters tsente Niclaus, eene clocke, acorderende up de twee
clocken hanghende tsente Niclaus, gheheeten deene Glorieuse ende
dander Marie, dats te wetene Marie, de groufste sijnde, ende Glorieuse daer na volghende, ende de clocke, die hij ghieten sal de kantste clocke wesende, ende alle drie goed acort siinde, ende dit omme
eene sekere somme van v. ponden ij. sceelen grooten.
Ende ghevielt dat de clocke die hij ghieten sal, niet wel en acorderde up de vorseide twee vloeken, so soude hijse selve houden, ende
af doen, ende hemlieden eene andre goede acorderende clocke leveren
sonder der kerken cost.
Ende de clocke, die acorderen sal, die sal hij moeten waranderen
jaer ende dach gave en goed.
Te betaelne tvorseide ghelt ij. ponde groote tornoyse ghereet, ende
tsurplus als hij de clocke ghelevert sal hebben.
Ende de kercmeesters sullen hem de spise leveren voer tforneys,
ende meester Daniel sal de clocke leveren onder den tune, ende dit
tusschen nu ende Bamesse naent commende ten lancsten, versekert
up hem ende up al tsijne. Actum 29 die Julij 1401 ».

20 b is . 1403 - RIJSEL, St.-Katharinakerk - luidklok (ken) .
Gieters : Daniel en Colaert de Leenknecht.
Opschrift : gotische letters op twee rijen bovenaan :
+ JE + PAR + MARIE + DE + HOCRON
+ RECHUS + DE + MARIE + LE + NON
+ EN + LAN + XIIII + CHENS + ET + TROIS
+ EN + JULLET + OU + QUEL + TAMPS + ET + MOIS
+ DANIAUX + ET + COLLARS + FIEFVES
+ NOS + FIRENT + OR + SOIT + IL + DIEU + GRES
+ DE + TOUS + LIEUX + EN + SA GARDE + PRENDRE
+ OU + NOS + SONS + SE + PORA + ESTENDRE.
Afmetingen en gewicht : onbekend.
Het woordje « nos » duidt er op dat, samen met deze klok, ook
andere werden gegoten. Dat de naam Leenknecht hier vervangen
is door Fiefvés (fief = leen) verwondere niemand : familienamen
werden eertijds behandeld als gewone woorden en dan ook eenvoudig vertaald. De klok was nog in gebruik in 1903 toen Th.
Leuridan haar noteerde in zijn Epigraphie du Nord, dl. I, blz. 344.
23 bis. 1413 - DIKSMUIDE, Halle - Uurklok.
Gieter : Michiel (van Harelbeke) .
Gewicht : 271 pond.
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Harelbeke, werd in 1413 een overeenkomst gesloten. Meester Michiel
leverde een nieuwe klok, wegende 271 pond, aan 4 groten het pond ;
de oude (geborsten) klok, die 254 pond woog, nam hij terug aan
3 groten het pond. Volgens de stadsrekening. (R. Pieters, Geschiedenis van Dixmude 1885, blz. 253) .
25bis . 1418 - STEENKERKE (Veurne), Escorial (Madrid) Lui dklok.
Gieters : Daniel en Michiel de Leenknecht.
Opschrift :
+ TEN LOVE VAN GODE WAS ICK GEBROCHT
(te) STEENKERCKE VAN VUERNE ENDE GEWROCHT
VAN MEESTER DANIEL MICHILS ZUN (ziin) BROEDER
LEEGKUERTUS (Leenknechts) ENDE NAER ONSEN BES00 BEN ICK GEHEETEN IHESUS
[HOEDER
IAN SPORSIN RIDDER ZEIGHT ALDUS
DAT MYN BEGHEEREN ES
ICKS ZEIKER BEM UP TJAER CCCC XVIII

Afmetingen en gewicht : onbekend.
In dit opschrift (of afschrift) komen stellig een paar onnauwkeurigheden voor ; zonder twijfel moet hier gelezen worden Ridder
Sporkin (vgl. met het Spoorkinshof te Steenkerke) ; de laatste zin
moet waarschijnlijk gelezen : « ick (ver) zeiker hem ».
De aanwezigheid van deze klok in het klokkenspel van het
Escorial te Madrid werd in 1597 genoteerd door Jehan Lhermite,
die van Koning Filips II opdracht kreeg de opschriften van de
41 klokken aldaar op te tekenen. De klok van Steenkerke was (of
is ?) op één na de grootste van de beiaard en werd waarschijnlijk,
zoals het merendeel van die vlaamse klokken, gekocht in Lissabon
waar zij aangevoerd werden uit de Nederlanden tijdens de godsdienstoorlogen.
Nota. — Het oorspronkelijke Hs., berustend in de Kon. Bibl. te
Brussel, werd onder de titel « Le Passetemps de Jehan Lhermite »
uitgegeven door Ch. Ruelens, deel I (Antwerpen 1890) en door
E. Ouverleaux en J. Petit, deel II (Antwerpen 1896). Aangehaald
opschrift komt voor in dl. II, blz. 23 en werd nadien overgenomen
door F. Donnet in « Les Cloches d'Anvers » 1899, blz. 174. Waar
Biekorf in 1892 (blz. 111-112) reeds de klok van Steenkerke in het
Escorial aanduidt, citeert hij Précis Historiques van 3 - 3 - 1892 waar
echter het opschrift van deze klok niet voorkomt.

26b1s . 1427 - OUDENBURG, Abdijkerk - Luidklokken.
Gieter : Michiel de Leenknecht.
Aantal klokken : onbekend.
De stadsrekening van Oudenburg noteert op 15 april 1427 het
volgende wijnpresent : « Item, ...ghesendt meester Michiel de
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Leenknecht de clocghietre ende Janne Beyghoed, als der kerke
clocken hier gheghooten waren, j. kanne rynschs wyns... ende
j. kanne roods... » (Feys-Vande Casteele, Histoire d'Oudenbourg
I blz. 174 ; II blz. 336) .
26ter. 1428 - KOMEN, Belfort - Uurklok.
Gieter : Michiel de Leenknecht.
De stadsrekening 1428 van Komen (Rijksarchief Gent) heeft de
volgende uitgave : « Item verteert bi bailliu ende scepenen met
meester Michiel op de daten dat by quam om te gaen maken zyn
voorme vander clocke, xl.s.p. ». Uit volgende rekeningposten kan
opgemaakt worden dat toen meer dan één klok gegoten werd. Vgl.
L.J. Messiaen, Histoire... de Comines I blz. 241.
De bibliografische aantekeningen voor deze twee laatste klokken
ontvingen we van E.H. Viaene.
28. 1429 - BURBURG, 0.-L.-Vrouwekerk.
Van Dom Nic. Huyghebaert mochten we een bibliografische
nota ontvangen die ons het volledig latijns opschrift aanwijst in
het Bull. Corn. Flam. de France, dl. IV (1865-66), blz. 178:
-I- ECCLIE 0 BB 0 ME 0 DOTAT 0 NOMINE 0
IUDITH 0 ANNO 0 DOMINI 0 M° 0 CCCC° 0
XXIX° 0 MICHAEL 0 LEENKNECHT 0 DE 0
BRUGIS 0 ME 0 FECIT
28 bí9 . 1436.38 - BRUGGE, Kruispoort. - Bel.
Gieter : Michiel de Leenknecht.
« Meester Michiele, den clocghietere, van den scellekine te wisselene up de cruuspoorte... » (Brugge, Stadsrek. 1436-38, f° 60,
aangehaald door Gilliodts van Severen, Invent. Bruges V, blz. 319) .
28ter. 1443 - OUDENAARDE, Halle ? - Uurklok.
Gieter : Michiel de Leenknecht.
Gewicht : 157 pond.
« Item ghegheven meester Michiel de clocghietere, van eene
clocke die de stede jeghen hem cochte omme dorloge, ende wough
157 pond te 4 sc. par. tpont, heft 30 lb. 8 sc. par. » (Stadsrek.
1443 aangehaald in Audenaerdsche Mengelingen VI blz. 278).
Hiermede is het aantal ons bekende Leenknecht-klokken gestegen
boven de vijftig. Zo men bedenkt dat het hier gaat om klokken
uit de periode gelegen tussen 1365 en 1443, dan is dit aantal zeker
indrukwekkend. Het bevestigt welsprekend de grote activiteit die
het klokkengietersgeslacht de Leenknecht aan de dag legde in heel
Vlaanderen.
A. DESCHREVEL
Ingooigem.
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VIVA DEN CARABIJN
EEN PARTIJLIED UIT DE TIJD VAN MALBROEK

1712
Maximiliaan Emmanuel van Beieren, stadhouder van de Z. Nederlanden, streed aan de Frans-Spaanse zijde in de Spaanse Successie-oorlog. Op 24 juli 1712 werd prins Eugeen, de aanvoerder
van de tegenpartij (de alliantie Oostenrijk-Engeland-Holland)
verslagen door de Franse maarschalk Villars bij Denain. Maximiliaan was tamelijk populair in onze gewesten en de overwinning
van Denain werd alhier ook op zijn naam gevierd.
Uit deze periode schijnen er weinig historieliederen bewaard te
zijn waarin volksdichters en -zangers de mening vertolkten van het
gewone volk over de ingewikkelde situaties van die tijd van
Malbroek (Marlborough) .
Het lied dat hier volgt vond ik in handschrift in een archiefbundel (nr. 310 van het fonds Pittem op Rijksarchief Brugge) .
Of het ooit gedrukt en als marktlied in omloop is geweest kon
ik niet nagaan. Wel blijkt de datum duidelijk uit het lied : het
werd geschreven in augustus 1712, na de overwinning bij Denain.
Misschien is het te Brugge ontstaan.
Het thema van die wat onbeholpen strofen is een lofgalm over
Maximiliaan van Beieren (duc de bavier, onsen beijer vorst), alsook,
hoewel in mindere mate, op de Franse prins (Filips V) die de
Spaanse koningstroon verovert. Het lied is echter vooral partijlied
en schimpt op de verslagen tegenpartij, inz. de Hollanders (Hoogmogende Heren Staten), en op de binnenlandse oppositie tegen
Frankrijk en de Spaanse prins.
Niet zonder zin voor klank worden de partijnamen van de twee
gezindheden herhaald : de Carabiniers, partijgangers van de Spaanse
prins (deze droegen een kleine zilveren karabijn als kenteken) ; de
Curassiers, partijgangers van Karel van Oostenrijk (deze droegen
een klein kuras in zilver als embleem) . De symbolen carabijn en
curas(sen) komen herhaaldelijk weer. (Over deze partijtekens, zie
Stallaert Glossarium II 39) .
Enkele toelichtingen bij de strofen die, bij het eerste gezicht,
niet zeer samenhangen.
Str. 1 en 2, alsook het refrein, bezingen de overwinning bij
Denain (die voorbereid was door de strijd bij Landrecies [landersi,
str. 4] en Marchienne [ marsienne, str. 7], twee vestingen in
Noord-Frankrijk) .
Str. 3-4 bespot prins Eugeen die « op weg naar Parijs » (hij
moest parijs bezoeken), de vesting Landrecies niet kon innemen
en een kous op de kop kreeg.
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LANCK MOET BAVIERE LEVEN
[Refrein]
Viva duc de bavier
wilt nu courage nemen
viva duc de bavier
men verwacht u haest weer
de curassen syn verdreven
viva den carebijn
lanck moet baviere leven
en onsen hertogh sijn

6.
Jannes wat dat gij seght
moet carel niet coninck wesen
Jannes wat dat gij seght
of u ackort is slecht
g'hebt hem gaen amuseren
dat hij most coninck syn
g'en cont niet optineren
nu laet ghij hem in peyn

1.
Viva den carebijn
de curassen sijn doorschoten
viva den carebijn
philipus moet coninck sijn
de curassen sijn gaen loopen
sij sijn gheiaeght te post
lanck moet baviere leven
ties onsen beijer vorst

7.
Hebt ghij te biecht ghewest
hooghmoghend heeren staten
hebt gij te biecht gheweest
dat ghij nu philipus vreest
of dinck ghij op marsienne
de bataille van denijn
daer u hebben doen drencken
water in plaets van wijn

2.
wel ghij hollanders vals
wilt u doch wel bepeysen
wel gij hollanders vals
het valt u op den hals
vranckrijk compt ghetreden
met gheheel syn armee
lanck moet philipus leven
en onsen hertogh mee

8.
hoe staen sij nu en sien
d'hoghmogend heeren staten
hoe staen sij nu en sien
t'scheen ten cost niet gheschien
sy vranckrijck verachten
miets sij wat hout en grijs
en alle hun ghedachten
was op de stadt parijs

3.
daer en was niet te doen
hij moest parijs besoeken
daer en was niet te doen
men sagh hem wacker spoen
hem doght t'was groote eere
wie had dat niet gelooft
men siet hem weder keren
met de cause op het hooft
4.
landersi d'eerste staedt
die most het gaen beproeven
landersi d'eerste staedt
die dreijgde hij gans pladt
te schiten met de bommen
en t'vier uyt grof canon
men hoort hem te stijf romen
hij lachte met bourbon
5.
a vervloeck sij den spainnaert
met al de fransche natie
vervloeck sij den spainnaert
Ick bender van ververt
hij doet mij t'hert benauwen
door dien hij mij soo sloech
k'laet philipus sijn rijck hauden
Ick hebber van ghenoech »

9.
d'Ingelsche coningin
en cont niet langer lijden
dat ghij soo scheert den baes
met uwen rotten kaes
en al u hooverdije
sal noch vergaen in roock
dat gij sult moeten dienen
bij iedereen voor spoock

10.
curassiers wie gij sijt
t'is tijt u te bekeeren
curassiers wie gij sijt
carel is spaenen quijt
ghij sult weer moeten sweeren
aen spaenen onsen vorst
t'sal u in eerst wat deiren
roept viva uytter borst

11.
roept viva uytter borst
brabansche en vlaemsche elden
roept viva uytter borst

lanck leeft den beijer vorst
calvinus moet vertrecken
luter en armiaen
speijdt al de curassieren
ten sal niet anders gaen.
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Str. 6-9 zijn een luchtige spot met de verslagen bondgenoten :
(6) de mislukte Karel van Oostenrijk, die geen koning zal worden ;
(7-9) de Hollanders, die meenden met Frankrijk gedaan te maken
en nu zelf in de ogen van Engeland vernederd zijn.
Str. 10. 11: de Curassieren moeten nu maar met ons de Spaanse
vorst en ook Maximiliaan van Beieren toejuichen.
Opmerkelijk is dat de Hollanders het meest worden uitgescholden ; de Engelsen worden niet aangeraakt, de Oostenrijkse prins
wordt wel onder handen genomen. Het lied schimpt echter het
meest en het liefst op de Hollanders : vier strofen (2 en 6-9) en
het slot, d.i. een goed derde deel van het lied, zijn tegen hen
gericht ; ze mogen er van door trekken met hun « hooverdije »,
met hun « rotten caes », en met hun religie van « calvinus, luter
en armiaen ». Dit alles om de pro-hollandse Curassen in Brugge
en Gent aan het wankelen te brengen en ze naar de zegevierende
en weldenkende Carabijn over te halen.
V. ARICKX

KLEINE INVENTARISSEN VAN HUISRAAD

Brugge 1467-1471
In de « vloer » van Adolf Hoonin (22 juli 1467) stonden :
« Een dridsoor, 1 lys, 1 banc, 3 stoelen ». En in de « camere

neff ens den vloer » werden opgetekend : « Een lys, 1 coetse metten
bedde, saerge, ombehanghen ende rabaten der toe, 2 zethels, 1 scrijne,
1 banc, 2 oorcussenen, 1 dridsoor, 1 stoel, 1 praechmes, 2 bescreven cleederen, 1 taeffele met 1 scraeghe ».
Bij Johannes Jans, gewezen koster van Sint-Michiels, werd op
4 november 1469 de volgende huisraad opgetekend ; alles bevond
zich « inden vloer vanden huuse daer de voorseide Johannes plach
te wuenene ».
« Een lys, een wendelcoetse, een bedde metter rooder saerge.
Een voutafelkin met 1 scraghe. Een kethele, een keyvie, 1 melctubbeken ende 2 stoelen, 1 scuetelcorf met houtenin scuetelen, 1 thenin plattheel, 2 saussieren, 1 waschcuupe, 1 tanghe, 1 hanghele ».
Bij Olivier Goveret en huisvrouw Passchijne waren voorhanden
(28 september 1471) :
« Een breede coetse van 11 vierendeelen met eenen hoochzethele,
een bedde van 4 vierendeelen.
Een wenthelcoetse van 10 vierendeelen met 1 zethele.
Een zethele, 1 bedde van 9 vierendeelen breet.
Een tridsoor met 2 loken, 1 lys, 1 tafele, 1 scraghe.
Een scryne, een scraprade met 3 loken.
Een wullin ghetauwe met halame der toe dienende ».
Rijksarchief Brugge. Proosdij nr. 1292 f. 113v 141V 161.
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AARDEN POT ALS BOUWGETUIGE
't Was in 1960, gedurende de verbouwing van het meubelmagazijn, Memlincplaats 1 te Brugge (waarover hiervoor blz. 237) .
Werklieden breken fundamenten en keldervouten uit. Er is opeens beroering onder de mannen : in een afgesloten nis van de
keldermuur heeft een van hen een oude pot ontdekt... Hij wil
hem uitrukken — verborgen schat ? — doch de voet is vastgemetseld met kalkmortel. Een ruk van meer handen... ; met een droge
klap vliegt het aarden tegeltje af dat de opening van de pot
bedekte. Een stuk van de kraag is mee afgebroken. Hij is losgekomen, de pot, en nu, het moment van hoge spanning bij de

Voet van

de

aarden pot

mannen en opeens een schaterlach : geen goudstukken vallen uit
de omgekeerde pot doch alleen een stukje perkament. Verstorven,
want het valt in snippers uit de vingers van de vinder. En nu ja,
zo'n stuk ezelsvel, wat mag dat betekenen ? Eenparig besluiten de
mannen dat het een aandenken is van een eerste steenlegging,
immers van het gebouw dat nu afgebroken is. Jammer dat het
rolletje vergaan is, zegt er een, misschien stonden er namen op
van bouwmeester, eigenaar met jaartal en al ?
De vondeling nu is een goed gebakken stuk aardewerk van 23 cm
hoog ; standvlak 7 cm en opening 8 cm diameter. Bedekt met
loodglazuur : roodbruin met een groenachtige tint. Ook binnen
ve rn ist. Op de voet echter, die niet geglazuurd is, staat een stempel
ingedrukt : rechthoekig patroon van 2,5 X 3,5 cm, verdeeld in 4
vakjes, elk vakje bezet met kruisjes. Onderaan de datum 1671
(of 1677 ?) . Zie afbeelding.
Wie komt op het spoor van de eigenaar die dat wapen in de
aarden pot liet indrukken ?
R. CROIS
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SPREUKEN EN ZEGSWIJZEN
UIT DE OMSTREKEN VAN BRUGGE
IV. VRIJEN EN TROUWEN

In de kweek
86. De jonge moeder is in verwachting : Ze is in gezegende staat.
't Is al iets ophanden, op weg. Ze steekt heure vuist uit. Ze heeft
heur schorte vol. Z'is verklaaid. En kortweg : Z'is alzo. — 't Is
voor in 't korte : Ze gaan indoen. Ze gaan verrijken.
87. Het eerste kindje wordt met grote blijdschap verwacht en
ongeduldig vragen ze aan de vroedvrouw : Wat heeft den Here
verleend ? Realistisch : Wat is ze jongs ? En ze vragen : Is 't een
knechtje, een meisje of een kind zonder hoofd ? en voegen er
lachend aan toe : We gaan 't dan al zijn gat pap moeten geven.
Van een pak waar men geen rechte kant aan vindt zegt men
ook : 't Is lijk een kind zonder hoofd.
88. 't Kindje dat met « den helm » geboren wordt is een wonderkind, een gelukskind. Aan iemand die veel geluk heeft vraagt
men : Zijt ge met een helmet geboren dan ?
89. Schremen is een goed teken want « schremers zijn blijvers ».
Om te sussen steekt de minne een fokke, een dieze, een tuitje in
't zuigmondje om te lokken. Van een zuigend kindje zegt men
ook lokketette, zoals in 't refreintje :
Lokketette is je moeder niet thuis ?
Neen'z, z'is naar 't beenhuis
om een paar nieuwe kousen en schoen
om ons lokketette aan te doen.
90. Op de vraag : Zijt ge daar al ? wordt schertsend geantwoord : 'k ben er al lange, mijn haar is al droge. ('k En ben van
gisteren op de wereld niet) .
91. Peter en meter hadden het recht de naam te geven aan de
« ville ». Tegen iemand die « rond de pot draait » (de zaak niet
noemt) zegt men : Toe toe, noem het kind bij zijn name. — Zoekt
iemand een uitvluchtsel dan moet hij horen : Wij kennen dat !
't kind moet een name he'n !
92. Laat u niet in slaap wiegen (paaien met beloften) . Is me
dat een bunselinge ! (bij slordig uitzicht van een zaak of een
persoon) .
93. Moeder en kind zijn nare vrind. Moeder kan er niet van
scheen, ze zou het « opeten ». Waar ze al die lievelingsnamen
uithaalt ? Om maar met de schoonste te beginnen : Mijn engeltje,
keppetje, schaapje, molletje, aapje, truntje, dutsje, wijvetje of
vintje. Nog anders : Mijn ratje, kokkeltje, zotje. Niet te geloven :
Mijn deugnietje, sloebertje, raffasolletje. Zonder het minste erg :
Mijn schijtje, strontje, poepeschete, pissenolletje.
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94. 't Eerste kindje is een gouden, 't tweede een zilveren en
't derde komt al te vroeg. Eerst een knechtje en dan een meisje
is een « koningswens ». Goed geweten : een meisje tussen veel
jongens is een slave, een jongen tussen veel meisjes is een grave.
95. Er ligt daar altijd een kwekker in de wieg, 't een kind volgt
op 't ander, al platte kinders, mossels thope, ze kunnen onder
één kuipe.
96. Moeder kan geen stap verzetten of ze zitten op heur hielen,
hangen aan heur schorte, ze zou ze wel mogen aan heur schorte
binden. De ouders troosten zichzelf : Als ze al tegare klein zijn,
gaan ze al tegare groot gijn. Nu, ze zitten volop in 't slameur
en tot over d'oren « in 't kweken van de joengers ».
97. Als ze na een tussenpoos van enkele jaren weer kinders
kopen : Daar zie ! 't is een tweede ronde, ze gaan nog 't boekske
vol krijgen (twaalf kinders) .
98. 't Jongste kind is 't schreperlingske, 't kakkernest van de
bende, en dikwijls ook een bedorven en bekept dingen.
99. Een enig kind is meestal « bedorven » : 't kan niet klappen
van bedorvenheid, zijn lippe hangt van bedorvenheid, 't is een
bedorven kuttel, een bedorven prie.
100. In een groot gezin is er geen sprake van « komplementen
maken », de ouders hebben geen tijd van asemen. Moeder de
vrouw springt immers ook in de bres om de kost te helpen verdienen, en ze gaat uit werken om 't menazie rechte t'houden. De
kinders krijgen hun hebbinge en daarmee doef. God schept den
dag en... moeder schept de soepe.
101. De oudste kinders zorgen voor de jongste : Ze rollen over
de vloer, dat kweekt alleen, ze kunnen tegen een goe' duw, ze
zoeken hun weg, er is daar een engelbewaarder voren apart.
102. En honger ? dat heeft altijd honger, ge zoudt ze moeten
een broodje aan de nekke hangen. Maar ze zitten er niet mee
verlegen, ze zoeken hun kost, hier een kaste en daar een brok, ze
slachten van d'ezels en zoeken hun kruiden.
103. Slapinge ? In die magere jaren sliepen ze al op strooi, heel
't nest. Spreuken : Verhuizen kost veel bedstrooi (moet dan vernieuwd worden) . Hebt ge geen bedde, slaapt in 't strooi (zich uit
de slag trekken) . Ze liggen daar op de lange glei (straatarm) .
104. Na de strozak kwam er een kafzak in de alkove of in de
koetse te liggen. Spreuk : Ge slaat er op lijk op een kafzak (afranseling) .
105. Er was toen nog veel ongedierte en 's avonds zeiden ze ook
schertsend : 'k kruipe in mijne vlooibak.
106. De kinders worden gewarig en ge moet opletten wat ge
zegt. De ouders en grote mensen onderbreken op tijd het gesprek
en zeggen : « Er zijn latten aan 't huis » of « De Fransen zijn
daar ».
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107. De kinders stonden aan verbod, en kniezen, zagen en schremen hielp niet : Moeten is bedwang en schremen is kindergezang.
Of nog
De willetjes groeien in de busschen
en de takjes groeien er tusschen.
Moeder kan echter ook goed paaien en met een kleinigheid waren
ze gezet : « Een kinderhand is gauw gevuld ».
108. Vragen en antwoord :
Moeder, waar ga-je naartoe ? — Naar verremetjes (grootmoeder
die ver woont, d.i. ge moet het niet weten).
Mogen we mee ? — Ja ja met thuisblijvertjes wagen.
Moeder, we gaan ook naar de kermis hé ! — Ja ja, je ga' verre
gaan en thuis kakken.
En als paaien niet meer hielp : Kom we gaan een keer al
ginder naar 't kapelletje... Dat was al een hele wandeling, 't was
toen immers al te voet, met « 't zandkonvooi ».
109. Met zo'n bende, geraakt daar deure. Geen wonder dat
moeder schruwelt en verdreegt : Die janverdosche joengers ! ge zoudt
moeten ogen achter en voren he'n, ge zoudt moeten ogen op je
gat he'n, 'k ben nog maar mijn hielen gedraaid of ze zitten weer
aan 't vechten, dat spuigt en dat schijt kwaad, ze zou'n 't al raketten.
En nog : 't is daar haast gedaan zeker, je gaat een davering
he'n, 'k ga een keer gaan komen zie...
De grootste bedreiging die alles stil legt, voor een tijdje toch, is :
Wacht tot dat je vader komt !
110. Vader zegt niet veel, maar als 't menens is heeft hij de
wisse in d'hand : Wie niet horen wil moet voelen ! Wacht maar,
'k ga 'n keer je broek verwarmen.
Maar een ouder is geen dwingeland, hij weet maar al te wel :
Kinders zijn kinders en doen kinderwerk. En ge kunt er geen
verstand inslaan.
111. De ouders kennen elk kind met zijn goed en kwaad :
Zo een planete (lastigaard) — de dezen is van niets schuw,
hij is van den donder geblauwd — dat is een raar kind, de weerga
moet nog geboren worden -- dat meisje is maar een truntj e,
't schreemt eer dat 't zeer doet — dien dweersdrijver daar is altijd
kraaks op, hij zou het herte uit je lijf halen.
En voor 't dutsje of een mank kind zijn ze vol toegevendheid,
't kan het ook niet helpen dat 't alzo is, 't is het troetelkind van
de bende.
112. De ouders verzuchten : Ge kunt ze wel minnen — maar ge
kunt ze niet zinnen.
De grootouders oordelen : Ze hebben 't van geen honden gedeeld,
zulk een scheute zulk een tronk — zulk een ei zulk een jonk.
M. C.
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IN DE POORTJES VAN NIEUWPOORT
OMSTREEKS

1900

Die « poortjes » waren de kleine binnenkoeren met enkele armzalige krothuisjes er rond. In Nieuwpoort zijn die poortjes met de
oorlog 1914-18 verdwenen. (In Kortrijk was er tot in 1955 nog
een bewoond poortje — partje op zijn Kortrijks — te zien in de
St.-Niklaasstraat) .
Poortje van Hoera. — Dit poortje in de St-Jakobstraat — nu
vervangen door een hoekhuis, tegenwoordig winkel in naaimachines
— had zijn overwelfde toegang (1,50 m breed) nevens het huis
van Tjeppen Leire, een handelaar in potten en pannen. Vier huisjes
rechts en vier links, en v66r u nog twee « gepriviligieerde » die
paalden aan het gemeenschappelijk vertrek (w.c.) met « dobbelen bril ».
Ieder huisje was niet meer dan een benedenkamer, met een ladder naar de zolder. De kamer was keuken en slaapkamer voor de
ouders, de kinders sliepen op zolder, de meisjes links, de jongens
rechts. Het wasgerief voor allemaal stond op een oude plank buiten
voor elk huisje.
Eigenaar van het Poortje van Hoera was een zekere Lauweliers,
een kruidenier ; zijn huurders betaalden vijf frank per maand en
waren daarenboven verplicht hun winkelwaar bij hem te kopen.
Vaste bewoners van het Poortje waren Prinz Latour, Fala Sooten, Liza Adam en Pliene Siep. Deze laatste verkocht zelfs eens
haar bed om duchtig karnaval te kunnen vieren. « Och Fala, riep
ze na de vreugderoes, 'k en he'n nu geen beddetje meer om te
slapen ».
Poortje van Eusenie Gryse. — Ook gelegen in de St.-Jakobstraat
(tegenw. Garage Marcel) , Acht huisjes. Ook gekend als « 't Poortie van de Dronkaards ». Immers Eusenie Gryse was vroedvrouw
en als bijverdienste verkocht ze « druppels » aan de vaders die haar
kwamen halen als 't gang was.
Poortje van de Gouden Leeuw. — Gelegen in de Langestraat
(tegenw. architekt R. Vermout) en genoemd naar de naburige
herberg. Daar woonden Fietje Plyze (Pylyser) , Mena Cloe en
Roos Tanghe. Fietje leurde met een hondekarretje met « krèeme
glas ». Mena Cloet was in 't Poortje van Hoera in ruzie gekomen
en verhuisde : « Hoera, riep ze, we zijn weg van 't portje van Hoera
— we weunen nu in 't portje van de Gouden Leeuw ». Roos Tanghe
verdiende haar brood met droogvis te verkopen aan een oortje
't stuk.
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Ook het Begijnhof — waar sedert lang geen begijntjes meer
woonden — was een soort poortje geworden, 't hofje was verhuurd
aan arme gezinnen. Zelfs de bewoners van de andere poortjes
schuwden 't Begijnhof, dat was maar « een gemene soorte, die
klieke daar, dat was maar rieftje raftje ».
Dat alles werd me verteld door Mevrouw Dalle van Nieuwpoort,
die poortjes en volk goed gekend heeft. Samen met de volgende
bijzonderheden.
Hoe was ja 't leven in die Poortjes ?
De vader ging veelal werken als sjouwer in de haven. Buiten
zijn werkuren zette hij « hoekjes » op het strand of « kruwde gernaais » (ga rn alen) . De armoede was groot, vooral bij de oude
mensen die elke maandag gingen « belletje trek » doen (schooien)
bij de rijken.
Een oortje krotte (cichorei) moest een week meegaan. De hoof dmaaltijd bestond meestal uit stuten (sneden brood) geweekt in
krottesop. Gelukkig bracht de haven met zijn vis dikwijls een uitkomst. Er waren ook brooddelingen van de Dis en van de Damen
van Barmhartigheid die de huizen kwamen bezoeken. Het gebeurde
zelfs dat deze Damen, bij hun bezoek, een potje aan de kook
zagen. Bij nader toekijken bleek dat ze water lieten koken om toch
maar niet te tonen dat ook hier gebrek aan eten was.
Het bed was een « ezel », d.i. vier planken in de vorm van een
rechthoek aaneengenageld, en daarin lag het stro, dat aldus niet
over heel de vloer kon rondgestrooid worden. Als dekking gebruikte
men graanzakken die vader bij het lossen van graanschepen had
« meegenomen ».
Bij de eerste kommunie (toen nog op twaalfjarige leeftijd) kwamen de Damen weer tussen. De jongetjes kregen een kostuum en
een bolhoedje. Om echter goed te tonen dat het kind niet door
zijn ouders gekleed was, moest het een helrode voering in zijn
vest dragen.
Kort voor de eerste wereldoorlog kwam er verbetering. Sommige
huismoeders verdienden een centje bij met spellewerken ; zodra een
« elletje » af was, werd het aan de opkopers verkocht.
Gedurende de zomermaanden kregen de poortjes bezoek uit de
grootstad. Men weet dat kunstschilders als Victor Gilsoul, Auguste
Oleffe, Maurice Wagemans e.a. dikwijls naar Nieuwpoort kwamen
werken. Marines kwamen ze schilderen, maar ook de poortjes vonden ze schilderachtig, en zelfs dat treffelijke poortjesvolk. De een
en de andere uit de poortjes kon dan ook een frank bijverdienen
door te « poseren » voor kunstenaars die toen nog figuratief
werkten.
JACQUES BEUN
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MENGELMAREN
DONAAS EN DONATIANUS

In « Mijn Catechismus. - Tweede Graad, tweede uitgaaf (De
Procure, 1959, Brussel en Namen) » heeft Sint-Donaas het weer
moeten ontgelden. De patroon van Brugge, stad en bisdom, wordt
er immers op blz. 31 vermeld als St.-Donatus, de klassieke schutsheilige tegen donder en bliksem. Als onze brave catechismus reeds
verwart, hoe begrijpelijker wordt dan de vrij recente flater in onze
nationale filatelie ! Wat heeft men er in de loop van de jaren al
niet van gemaakt : Donatus, Donatius, en wat staat er ons nog
te wachten ? Helaas, Dopaas... Zij' je van Brugge, zet je van achter.
W. G.

Dat is inderdaad een sukkelhistorie met onze Sint-Donaas van
Donatianus in 't latijn van de 10e eeuw, is hij in de mond
van onze voorouders « ingedietst » tot Donaas : Sint Donaas en
Sinte Naas. Simon de Rikelike van Sint-Pieters-op-de-Dijk, die
nochtans ook frans en latijn kende, schrijft in zijn Memoriaal in
1329 : Sinte Naes ; een paar voorbeelden : « een capelaen Sinte
Naes ; (gegeven) Sinte Naes in de kerke ; solvit mihi Sinte Naesdage ». (Memoriaal ed. J. De Smet 11, 36, 132) . En andere vermeldingen liggen in De Flou verspreid (1454 : sint donaes landt,
te Lissewege ; 1585 : de proostie van Sincte Donaes. — Wdb. Top.
XIII 53 ; XIV 569). Talrijk zijn de voorbeelden niet omdat men,
in de oorkonden, meestal spreekt van het Proossche, de Proosdie,
Proostland zonder meer.
Te Brugge heeft men eeuwenlang gesproken en geschreven Sint
Donaes, Sinte Naes — getuige ook de persoonsnamen Naes (Boerke
Naas !) en Naessens, die niet alle per se aan Ignaas (Ignatius)
moeten toegekend worden.
Een zeldzame keer verschijnt Donatianus in een dietse akte,
nl. in het proces van de lijmpot tussen de schrijnwerkers en de
timmerlieden te Brugge ; de slotbepaling van de akte van 5 juli
1455 (privilege van de schrijnwerkers) was ondertekend « Donatianus », de timmerlieden verklaarden echter dat ze de akte met die
ondertekening niet kenden. (A. Vande Velde, De Ambachten van
de timmerlieden en de schrijnwerkers 84, 86 ; Gent 1909) .
In het begin van de vorige eeuw bleef Donaas, ook na het verdwijnen van zijn kathedrale kerk op de Burg (en na zijn tijdelijk
inwonen in de St.-Walburga), nog voort leven als Donaas in de
Cantine van St.-Donaas, het gat van St.-Donaas en in de oude
St.-Donaasgilde. Naar het nieuwe bisdom Brugge is Donaas overgegaan in zijn officieel latijns ornaat : Donatianus, zo prijkt hij in
de Alman ak van het Bisdom, vanaf 1835 tot heden. Deze officiële
overgang naar Donatianus was reeds voorbereid door de hagiografie.
Brugge.
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De oude Brugse bisschop Matthias Lambrecht schreef nog SintDonaes in zijn Kerckelijcke Historie van 1590, doch de Antwerpenaar Adriani heeft eenvoudig de latijnse naamvorm overgenomen in zijn Legende (ed. Miraeus) van 1609. En die literatuur
heeft nagewerkt op de huidige kanselarijstijl die alleen Donatianus
erkent (Maatschappij St.-Donatianus, Kruis van St.-Donatianus) .
Bij zover dat de Brugse patroonheilige, naamkundig bekeken, tegenwoordig een dubbel leven leidt : als Donatianus in de officiële
kerkelijke taal, en als Donaas in het rijk van de geschiedenis en
de folklore.
Opmerkelijk is dat te Brugge het frans de vlaamse vorm Donaas
heeft overgenomen als Donas, zoals in de bisschoppelijke kanselarijstijl van de 18e eeuw gebruikelijk was ; de bisschop (o.m. Mgr.
van Susteren in zijn proces met de proost van 0.-L.-Vrouw anno
1733) noemt zich « prévót de Saint-Donas ». Alleen vreemden
hebben de naam slecht opgenomen, zoals de Franse hofschilder
Deschamps die in zijn Voyage Pittoresque (1769) de Cathédrale
de Saint Donat beschrijft : hetgeen in de duitse vertaling van dit
werk (Leipzig 1771) « die Kathedralkirche des heil. Donatius »
geworden is.
Op welke vorm gaat onze Donaas dan terug ? Zeker niet op
Donatianus, doch op een lat. vorm Donasius, die een assimilatie
vertoont met namen als Gervasius (Gervaes), Servatius (Servaes,
Vaes) , Bonifacius (Bonefaes, Faes) . Men mag aannemen dat, reeds
vóór de 13e eeuw, de vorm Donaes-Naes uit een bestaande latijnse
adaptatie Donasius-Donatius was ontstaan.
Donaas, zoals Djilleke, leeft nog. En heeft eminente voorstanders
gevonden. In de laatste jaren hebben Dr. M. Gysseling in 1950
(Diplomata Belgica I 289) en Dr. F. de Tollenaere in 1955 (Ts.
Leiden LXXIII, 156) « de traditionele en nog steeds bij het volk
gebruikelijke benaming Sint-Donaas » verdedigd. Door de laatste
auteur, redacteur van Woordenboek Ned. Taal, wordt het geval
Donaas in de ruimte bekeken : « ...men vraagt zich onwillekeurig af,
of' een taalvorm met een eerbiedwaardige traditie van meer dan
1000 jaar dan plots geen enkele waarde meer heeft ? Moet Boerke
Naas, immers uit Donaas, nu ook Boerke Natiaan worden ? En
zullen de Sint-Servaas-, Sint-Baa f s-, Sint- Jans-, de Geert- en Maartenskerken binnenkort nog wel veilig zijn voor een wederdoperswoede, resp. restauratiezucht, die in onderhavig geval bovendien nog
een historisch-taalkundig niet verantwoorde restauratiezucht is... ».
Donaas is inderdaad niet de enige van onze oude heiligen die
tegenwoordig naammiseries kent. Bavo is er beter aan toe met zijn
gevestigde en springlevende Sint-Baafsnamen, doch hij wordt toch
ook bedreigd in zijn aloude Bamis, die sommige ijveraars willen
vervangen door St.-Bavomis. Welk lot staat dan onze goede bamispruimen nog te wachten ?.. .
A. V.

-313-HEEL DAMME IN DE HAND

Een vierde uitgave van de geïllustreerde gids van Damme is verschenen. Verbeterd en vermeerderd. Een prachtboekje is dat geworden, handig formaat, keurig gedrukt, verlucht met 46 afbeeldingen.
Meester Vandenberghe, die als geen ander het verleden en de
documenten en monumenten van zijn stad kent, vertelt eerst kort
en bondig hoe Damme van niet tot iet is gekomen, een bloeiende
havenstad is geweest, en dan alles heeft verloren. Dan wordt de
bezoeker rondgeleid en over al het merkwaardige van stadhuis,
kerk, hospitaal en over het stadsbeeld op zijn geheel wordt hem
een verantwoorde en heldere uitleg verstrekt. De inhoud is zelfs
zo rijk geworden dat de volgende uitgave nog een vermeerdering
zou verdienen, nl. een zakenregister, dat het hanteren en naslaan
van die voortreffelijke gids zou vergemakkelijken.
Dode steden zijn tegenwoordig een gevraagd artikel, en Damme
moet nu zijn man staan en weten genoeg dood te blijven om zijn
moderne herleving te verzekeren. Deze gids wijst duidelijk op
hetgeen dient bewaard en hersteld te worden, en op hetgeen moet
wegblijven uit stad en landschap. Zeer aanbevolen.
A. V.
R. VANDENBERCHE. Damme. Geïllustreerde Gids. Vierde verbeterde
en vermeerderde uitgave. Brugge 1962. 100 blz. 46 ill. (Te verkrijgen
door overschrijving van 30 F op Postrek. 4114.23, Gidsenbond Brugge).
Tegelijk verscheen Briigge die Kunststadt, zesde duitse uitgave van
de Gids van Brugge die, in verschillende vreemde talen, een klassiek
handboekje in de toeristenwereld geworden is. (128 blz. 8 ill. prijs
30 F ; te verkrijgen als boven).
GENTSE VOLKSKUNDE IN HET ALIJNS-GODSHUIS

De stad Gent haalt eer van haar werk : het Alijns-Godshuis op
de Kraanlei werd prachtig gerestaureerd en is nu het Museum voor
Volkskunde geworden (dat vroeger, als Museum voor Folklore,
in de Karmelietenkerk ondergebracht was) . De inhuldiging had
plaats op de Gentse dag van de Europese Volkskundekonferentie
(10 sept.) en het geheel « mag gezien worden » : nu eerst komt
de rijkdom van het Gentse volkskundige patrimonium tot zijn
volle recht. Velen hebben zich hier verdienstelijk gemaakt, één naam
eist echter een bijzondere vermelding : de heer R. Vankenhove,
lid van van de Koninklijke Commissie voor Volkskunde, die gewonnen heeft wat hij wilde en op de dag van de opening felicitaties
in veel talen heeft mogen in ontvangst nemen.
Op het gepaste moment publiceerde het tijdschrift Oostvlaamse
Zanten (1962, nr. 5) een geïllustreerde geschiedenis van het AlijnsGodshuis, van de hand van Elza Luyckx-Foncke (ook in een
keurige brochure van 28 blz., te verkrijgen in het Museum).
B.

-- 314 -MENEERE EN MEEVROUWE

(In aansluiting met « Peerdemeester of expert », hiervoor blz. 288) .
Koekelare telt onder zijn inwoners twee veeartsen, peerdemeesters
ofte docteurs. Eén ervan is mijnheer H., kortweg als « meneere »
bekend. Als men hier, ja zelfs in de omtrek, over « meneere »
spreekt, dan wordt hiermede zonder de minste twijfel « den expert H. » bedoeld, precies alsof in heel de gemeente niemand anders
die « titel » waardig is. Natuurlijk zijn hier nog een heleboel andere
respectabele « meneeren », maar deze warden steeds met hun familienaam of beroep aangeduid : meneere Chr., meneere den notaris, enz.,
hetgeen bijlange nog geen meneere-tout-court is.
« Meneere » heeft vóól een paar decennia zijn vrouwelijke weerga
gekend in mevrouw(e) P., mevrouwtje van het kasteel, inderdaad
veelal met de diminutief (cfr. Ary Sleeks, Van een wondere parochie, Kortrijk, 1932, pp. 114-115) . Waar andere voorname dames
der gemeente — heden ten dage of in de geschiedenis — bekend
staan als bijvoorbeeld madame Chr. en madame van den notaris,
werd om de kasteelvrouw aan te duiden, kortweg — en in 't Vlaams
(« veel eere geschiedt er het vlaamsch ! », aldus Guido Gezelle in
Loquela) — mevrouw(e) gebruikt. Een der dienstboden van het
kasteel, Mariete Baeckelandt, een nicht van mijn vader, heb ik
steeds weten zeggen : « méévrouw (e) », met een zeer nadrukkelijke
klemtoon op de eerste lettergreep. Dit klonk in haar oren — trouwens ook in de mijne en evenzeer in deze van al de mensen van
Koekelare — « ridderlijk » en « eerbiedig », om het hier maar
weer eens met Gezelle te zeggen (cfr. Loquela i.v. « vrouwe ») .
Op die manier werd de kasteelvrouwe van alle andere Koekelaarse
dames onderscheiden, er een stukje boven verheven, zoals ook wel
enigszins op onze dagen « meneere » boven alle andere mannen.
In de jaren 1925 werden te Koekelare in de gemeentelijke meisjesschool en voor het eerst in de plaatselijke geschiedenis, wereldlijke onderwijzeressen aangesteld. De gehuwde dames werden als
madame X en Y aangesproken, maar de hoofdonderwijzeres poogde
haar als mevrouw te laten betitelen : gelet op haar functie, anders
dan de andere onderwijzeressen. Zij is nooit in haar opzet geslaagd. Deze « titel » kon immers alleen maar aan de kasteelvrouwe
verleend worden. Zo ook tenslotte heeft Koekelare slechts één
« meneere » !
RAF SEYS
SOCIAAL OPROER TE ST.-LAUREINS IN

1848

In 1848 werd het Leopoldskanaal gegraven te St.-Laureins. Er
werkten daar zeer veel mensen aan. Het is bekend welke treurige
tijd het toen was. Op Paasavond van dat jaar ontstonden moeilijkheden tussen een paar arbeiders en een herbergier. De twee
veldwachters en de drie gendarmen, die naar dit dorp gekomen
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aanstonds kwamen veel arbeiders toegelopen, wel 1200 tot 1300.
De gendarmen voelden zich bedreigd en schoten in de menigte.
Er was één arbeider op slag dood en verschillende gekwetsten. De
gendarmen verschansten zich dan in de herberg St.-Hubertus (dienstdoende gemeentehuis) ; zij zaten op de eerste verdieping en hielden
hun geweer op de trap gericht. Slechts midden de nacht kwamen
30 gendarmen van Eeklo en Gent hun collega's ontzetten. (Aantekeningen van J. De Swaef, pastoor te St.-Laureins einde 19e E.)
Wij mogen een sociale oorzaak voor dit oproer aannemen, in
acht genomen de moeilijke tijd en de lage lonen. Wellicht zijn
hier de eerste slachtoffers gevallen van de sociale strijd in ons land.
D. V.

PIERLALA
Te Ursel wordt er, sinds mensengeheugenis, een wijkkermis gevierd die men Pierlala noemt. Bij die gelegenheid wordt een houten
beeld door het dakvenster van een herberg gestoken. Tot v6ór
een dertigtal jaren werd Pierlala gevierd in de herberg « De Vrede »,
maar brouwer De Keyser bracht hem over naar de Katerhoek en
nu wordt hij uitgestoken in de herberg van Wieze Boer.
Weet iemand iets meer over dat vieren van Pierlala ?
Op hetzelfde dorp bestaat er nog een wijkkermis waarop men
ook zo een mannetje buiten steekt. Dat gebeurt op het gehucht
Berken en het mannetje heet Colpaert. En misschien kunnen wij
er bijvoegen dat ook op Sleidinge het zeer oud gebruik bestaat van,
ter gelegenheid van de kermis, zo een geklede pop uit te stellen.
Die pop heet daar Mitra.
Ten slotte kan ik nog vermelden dat, in 1790, smokkelaars
(lolledraaiers was toen hun naam) door douaniers werden aangehouden. Eén ervan zegde : « 't Zal er gaan stuiven zei Pierlala,
sasa ». Pierlala is dus niet zo jong meer. In het Getrouwe Maldegem van begin dezer eeuw werd eens geschreven dat Pierlala te
Ursel geboren was. Alle inlichtingen over dit onderwerp zijn zeer
welkom.
D. V.
BIBLIOGRAFIE PROF. PAUL DE KEYSER

In het Hulde-Album van 1951 publiceerde Dr. R. Roemans een
bibliografie van de Jubilaris. De viering van het zeventigste jaar
van de immer werklustige Professor Emeritus was een gelegenheid
voor het samenstellen van de bibliografie 1952-1962. Deze voortzetting (met aanvullingen op de jaren 1908-1951), het werk van
Dr. H. Haeserijn, verscheen in Spieghel Historiael (van de Bond
van Gentse Germanisten), 1962, blz. 53-67 — met als bijlage een
belangrijke lijst van de proefschriften en licentiaatswerken die door
Prof. De Keyser gedurende de periode 1925-1961 werden geleid.
B.

— 316 --NAKLANK OP DE NAAM VAN EYGHENE

Biekorf hiervoor blz. 282
Lang voor de oorlog 1914-18 moesten enkele personen voor de
vrederechter verschijnen, kwestie van een erfenisregeling. Onder
hen bevond zich een van mijn verwanten. Na de ondervraging
werd ieder van de aanwezigen uitgenodigd zijn naam op te geven
en te tekenen. Toen mijn verwante aan de beurt kwam riep de
griffier : « mijnheer Vaneigen » en hij kreeg voor antwoord :
« vaneigen ! » (wvl. zeker, natuurlijk). — Ik vraag u niet of het
juist is dat ge tekent, maar wel hoe ge heet, zei de griffier.
— Ik heb u reeds gezegd, Vaneigen, dat is mijn naam, zei mijn
verwante Vaneigen, met die naam ben ik geboren en met die
naam zal ik sterven !... En na lang over en weer gepraat zijn ze
toch eindelijk, enja van eigen, akkoord geraakt en de zitting kon
doorgaan.
B. S.

OUDENBURG

In Biekorf 1958, 321-340 publiceerde prof. dr. J. Mertens een
belangwekkende studie over Oudenburg en de Vlaamse kuststreek
tijdens de Romeinse tijd. Aanleiding daartoe waren een tiental
proefsleuven die schrijver in 1956-1957 gegraven had en die hem
toelieten het castellum te situeren.
In 1960 werd het onderzoek voortgezet. De noordelijke helft
van de westingang werd bij die gelegenheid (naast de Mariastraat)
weergevonden. Dit bastion is achtzijdig van vorm en heeft een
buitendiameter van 7 m. Het is nog onbekend of er tussen de
middeningangen en de hoektorens nog versterkte torens gestaan
hebben. Tijdens dit onderzoek werden ook de sporen teruggevonden
van twee grachten die ouder zijn dan de stenen versterking. Een
voorlopig kronologisch besluit plaatst Oudenburg I en II ten
vroegste op het einde van de 2e eeuw, Oudenburg III waarschijnlijk op 't einde van de 3e eeuw.
-- J. MERTENS, Oudenburg et le Litus Saxonicum en Belgique, in
Helinium, 2, 1962, 51.62.
B.

ROMAN VAN REUS FINHARD

Lezer M.G. vraagt in « Vraagwinkel - Biekorf, Herfstmaand
1962, blz. 288 » of het tweede deel van « R. Millecam, Reus Finhard en Liederik van Buk » verschenen is.
De Albert I-Bibliotheek te Brussel bezit in haar verzameling het
tweede deel van « R. Millecam, Reus Finhard en Liederik van Buk ».
Het is een uitgave van het Davidsfonds, nr. 72. (Deel I heeft
nr. 69) . Het werk verscheen in 1891 te Gent bij A. Siffer. Het
telt 245 blz., in 8°.
FR. SILLIS
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Zwevezele
Vollaards. — Waantje De Toog in de Burgstraat heeft nog
vollaards verkocht tot aan de eerste wereldoorlog. Ze waren te
koop met Kerstdag en Nieuwjaar, in hartvorm of rond, gebakken
uit koekedeeg, met een « patakon » met een engel of een bloemtak
er op. Het woord patakon was niet gekend, men noemde dat
« van die stenen ronde beeldjes ». Waantje is gestorven op het
laatste van de oorlog (1918) en zijn vrouw heeft de winkel in
gebak en suikergoed niet meer voortgezet. En sedertdien zijn er
geen vollaards meer verkocht te Zwevezele.
Ovenkoeken. — Werden nog gebakken tot in de jaren 1930 bij
de boeren en bij alle kortwoners die zelf hun brood bakten. Die
ovenkoeken — uitspr. ovekoeken — waren gemaakt van brooddeeg,
plat van vorm, de grootte van een teljoor en ongeveer twee vingers
dik. Ze bakten rapper dan het brood. We aten ze warm (besmeerd
met boter, smout of konfituur) uit de vuist of met koffie.
Hetekoeken. — Hetekoeken zijn geen pannekoeken ! Pannekoeken werden (worden) in de ingesmeerde koekepan gebakken.
De temper (deeg) was op dezelfde wijze gereedgemaakt voor allebei,
maar hetekoeken werden op de plaat, d.i. de platte buis van de
stoof (Leuvense kachel) gebakken. De stoof moest goed in vuur
zijn en men stak enige schieren hout « in de buize » om de plaat
van de buis heet te maken. De plaat smeerde men goed in met
een stukje vet varkensvlees, en men goot dan op vier of zes plaatsen
van de hete plaat een kleine pollepel deeg. Met een koekenschupje
keerde men de half gebakken koeken om, en men liet ze geheel
bakken. Ze werden « heet van de buize » gegeten.
Er zijn nu nog buitenmensen te Zwevezele en ommeland die
met de kerst- en nieuwjaardagen hetekoeken bakken. Vijf jaar
geleden zei me een bejaard man uit Eernegem dat hij nog goed
zijn deel kon doen in de hetekoeken en dat hij ze veel liever had
dan pannekoeken.
GUIDO ALTOOS

OUDE EN NIEUWE VOLKSDEVOTIE

In 1959 werden bij het Universitatsverlag Wagner te Innsbruck
vier studies gebundeld rondom eenzelfde motief, nl. de Quatuordecim Auxiliatores, de 14 Noodhelpers. De hoofdschotel van dit
boek is de bijdrage van prelaat GEORG SCHREIBER : « Die Vierzehn Nothelfer
er in Volks f rómmigkeit und Sakrakultur ». De auteur
heeft het o.a. over de getallensymboliek bij de vorming van heiligengroepen, zoals « die hl. Drei Madl » (Barbara, Catharina, Margareta), de 4 Heilige Maarschalken (Antonius-abt, Co rn elius,
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Hubertus, Quirinus) . Er bestaan 4 groepen Noodhelpers waaronder een die 7 X 7 49 heiligen omvat. De invloed v an de
Oosterse Kerk is onweerlegbaar. Verdere hoofdstukken behandelen
iconografie en patronaatschap, gebeden en broederschappen: De
stad Brugge krijgt meer dan eens haar beurt.
De traditionele ex-voto's worden hoe langer hoe meer verv angen
door met de hand geschreven teksten. Aan dit verschijnsel werd
onlangs een modelstudie gewijd door WALTER HEIM : « Briefe
zum Himmel. — Die Grabbriefe an Mutter M. Theresia Scherer
in Ingenbohl ». Basel, G. Krebs, 1961. Dit bedevaartoord is een
der belangrijkste in Zwitserland. Mutter Maria Theresia leefde in
de 19e eeuw en was medestichtster van de Barmhartige Zusters
van het H. Kruis te Ingenbohl (kanton Schwyz) . De auteur besteedt een hoofdstuk aan de geografische verspreiding van de
moderne briefdevotie ; hier is Antwerpen vertegenwoordigd met
0.-L.-V. van Troost en Vrede. S. weidt uit over de herkomst der
brieven, de mentaliteit en de stijl van de b ri efschrijvers, de inhoud
der brieven ; de diverse ziekten en noden zijn ondergebracht in
overzichtelijke tabellen. Geografische kaarten verduidelijken het
geheel.
Een vrij rommelig — doch niet onverdienstelijk werk — is dat
van J. DURAND : « Le Folklore de l'Aube. Tome I : Les ages de
la vie ». Troyes, édit. La Renaissance, 1962. De auteur behandelt
hier dus het thema « Van de Wieg tot het Graf », waarin men
telkens weer op gebruiken en volksgeloof stuit die parallel lopen
met ons Vlaamse volksleven. S. laat geen gelegenheid voorbijgaan
om het dialect van het gewest aan het woord te laten, met daarnaast het Algemeen Frans equivalent.
W. G.
VIJGEN EN PRUIMEN

De benaming Pruimen voor Patriotten, in tegenstelling met
Vijgen (Keizersgezinden), ontmoet ik toevallig in de Geschiedenis
van Ternath door T. Poodt (Brussel 1896 ; p. 257) . De auteur
zegt dat men (in de revolutietijd 1790 ?) spottend zong : « De
Vijgen — moeten zwijgen — En de Pruimen — moeten kuimen ».
(Kuimen : klagen, kermen) . Ik deel die aantekening mede tot aanvulling van hetgeen in Biekorf (1961, 96 en 123) over deze partijnamen werd meegedeeld.
A. D. C.
VERBERRENDE BEETE

In Reg. Gedingen nr. 9 (Stadsarchief Kortrijk), f. 181, lees ik
het volgende, anno 1434 : « (Advokaat Denys) zeidt over meester
Willem Blondeel dat hy ghenezen heift Aelkin van de Tomme v an
eene verberrende beete ende verdient 4 lb. par. » Aelkin ontkende
die belofte. — Welke ziekte of aandoening was die « verberrende
beete » ?
C. P.
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APPELROOSTER. — Toestelletje uit smeedijzer om appels op te
poffen of te braden. Verdam heeft het woord a ll een in zijn Handwdb.
zonder bewijsplaats opgenomen. Een fragmentarische boedellijst -van
Ysabeele van den Moere, opgesteld te Brugge in 1466 (Proosdij
nr. 1292, f. 104) vermeldt o.m een «wafelysere » en een « appelroostere ». Tot het keukengerief van de huishoudster van kanunnik
Jacob Vrombout te Brugge behoorden in 1510 « een appelroostre, een
crauwel, een vispaenken... » (Proosdij nr. 1295, f. 68v ). Dit stuk
keukengerief komt ook in franse inventarissen voor als « un grail de
fer pour fruicterie pour cuire les pommes, figues et poires [ 13991 ».
De appelrooster werd vooral gedurende de Grote Vasten veel gebruikt.
(Havard II 1194 ; Gay I 799). Zie in WNT Suppl. I 1399 een tekst
met appelroostertje uit 1660.
MAPEMUNDI. — Wereldkaart. In de raadkamer van schepenen
(in de Halle) te Ieper hing in 1398 een op doek of papier « bescreven »
figuur van de wereld. De schepenen lieten alsdan hun mapemundi op
een paneel inlijsten ; de stadsrekening van 1398 noteert : « (betaald
aan) Jacob Boudry van .j. cassine te makene inde raedcamere daer
mapemundi anstaet... 30 sc. ». (Ypriana I 184) . De kaart was tevoren
waarschijnlijk opgerold in een koker. De hertog van Berry had in
1416 « une bien grant mappamonde bien historiee, enrollee dedens
un grant et long estui de bois » en een andere wereldkaart die een
soort tweeluik vormde : « une autre mappamonde en uns tableaux de
bois longuez, fermans en maniere d'un livre ». (Gay II 114). Hadden
de schepenhuizen van Gent en Brugge in de 14e eeuw ook een wereldkaart ? Geen enkel getuigenis ligt voor. Met haar mapemundi van 1398
spant de stad van de grote jaarmarkten de kroon. — Mapemundi uit
mfr. mappe-monde (13e eeuw) ofwel uit mlat. mappa mundi « doek van
de wereld ».
VENDUWE, VENDUE. --- Koopdag, openbare verkoping inz. van
meubilaire goederen. Uit ofr. vendue dat reeds in 1239 met deze bet.
voorkomt (Godefroy VIII 169). De term schijnt op de Leie (WaastenKortrijk) in ons taalgebied te ziin doorgedrongen. De oudste vindPlaatsen liggen in Kortrijk, Ieper, Waasten. De rekening over 1524 van
het Sioenklooster te Kortrijk heeft de volgende uitgave : «betaelt
voer eenen latynschen bout... die hier ghecocht was in -een vendue ».
(Biekorf 1959, 293). De Costume van Waasten uit 1524 regelt de koopdagen in haar 42e artikel « Van venduwen » : de ambtenaren hebben
een zeker recht « behoudens dat de venduwe draecht boven de 50 lb.
Dar. ». (Coutume Warneton, ed. Strubbe, 200). Rekeningen uit de sterfhuizen van kanunniken en kapelanen der Kortrijkse Kapittelkerk (Kerkarchief 0.-L.-Vrouw, testamenten) brengen de volgende teksten. « Ontfaen ter causen vanden cateilen vercocht in de vendue van wylent
meester Jacop van Thielt [15431 ». — -« Van inghecoghte catheylen
inde venduwe van meestre Bernaerdt... [1544] ». — « Betaelt voor
pamnier... om de venduwe te scriven [ 15691 ». — « Over een stick
schilderie... vercocht inde vendue [16091 ». De oudste teksten in WNT
(Ieper 1535, Middelburg 1545) ziin wat jonger dan de hier medegedeelde uit Kortriik (1524) en Waasten (1524). Venduwe, in het
Kortrijkse nog zeer in gebruik ir de vorige eeuw (De Bo s.v.), is er
heden nog niet heel verdrongen door venditie, dat te Kortrijk reeds
in 1523 (« de venditie ende vercoopinghe» ; testament van kanunnik
Paillette) voorkomt. — Over de verhouding (mnl. ?) venduwe - ndl.
vendu, zie WNT XVIII, 1682-4, waar ook de samenstellingen behandeld
worden.
A. V.
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Koraal en messediender
Waar in West-Vlaanderen zegt men koraal, karoal, voor misdienaar,
en waar messediender ? En is tabot te Ieper (en buiten Ieper) nog
bekend ? Welke uitleg wordt voor het woord tabot, tabotje gegeven ?
C. B

Allemans dood
Een oude spreuk zegt : Water en brood is allemans dood. Een zegswijze die misschien werd afgeleid van « te water en broode (zitten) »,
van gevangenen gezegd. Ik heb die spreuk gelezen doch nooit gehoord.
Wel heb ik dikwijls te Harelbeke de volgende spreuk gehoord :
« Verse beuter en vers brood is allemans dood ». Is die spreuk ook
elders bekend ? En welke betekenis geeft men er aan ?
V. V. B.

Valse maten stukslaan
In 1268 had Clais Mesie te Ieper een vals havot (maat, meest voor
droge waren) in de handel gebruikt. Hij werd door de schepenen veroordeeld tot 3 pond boete en het havot werd stukgeslagen voor zijn
woning. (Comptes Ypres I 13). Zijn er nog meer voorbeelden bekend
van het stukslaan van valse maten voor de deur van de schuldige ?
E. N.

Sint-Albinakapel te Proven
In de jaren 1600 stond er een St.-Albinakapel op het kerkhof te
Proven ; ze werd afgebroken na 1700 en het kapelgoed werd verenigd
met de parochiekerk. De H. Albina is een maagd en martelares (j 250
in Latium) vereerd op 16 december. De vraag is : hoe en wanneer is
die heilige te Proven bekend geraakt en vereerd ? De begever van de
pastorij van Proven was de abt van den Eekhoute te Brugge. Misschien
kan het langs daar gekomen zijn ?
R. D

Kruis op het kerkhof
Volgens de overlevering zijn de oudste kerkhofkruisen in onze dorpen opgericht ten tijde van Maria Theresia (omstreeks 1750). De
individuele grafkruisen waren dan nog niet in voege, maar men heeft
dan (of vroeger misschien ?) een parochiaal kruis met geestelijke
privileges opgericht. Elke mededeling over zulke kerkhofkruisen is
welkom.
C. B.

Zilveren schelp
In 1607 schonk de Kortrijkse kapelaan Jacques Despersyn bij testament aan zijn petekind en homoniem zijn « silver scelpe gheseyt de
reissenden man ». Is die schelp soms een herinnering aan een bedevaart
(Compostella ?). Komt die benaming « reizende man » als archeologische term nog elders voor ?
E. N.
Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 82, Brugge
Abonnementsprijs : 125 F.
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OPKOMST VAN DE AARDAPPELTEELT
IN WEST-VLAANDEREN EN IN WEST-EUROPA

De opkomst van de aardappel als teelt in onze landbouw
blijft nog steeds een onopgelost probleem. Een benaderend
jaartal vooropstellen gaat hier niet en de juiste toedracht tot
in detail nagaan zal wel onmogelijk blijven.
Aanvankelijk was men geneigd alle eer te geven aan de
fransman Antoine Parmentier (1737-1813) . Parmentier werd
nogal vlug van zijn voetstuk gehaald toen E. Gachard, toevallig midden de beruchte aardappelplaag der jaren 1840, in
de eerste langere bijdrage welke ons bekend is over de oorsprong van de aardappelteelt in onze gewesten, de naam van
Antoon Verhuist uit Brugge in 1704 vooropstelde.
Voordien had prefect de Viry in zijn Mémoire statistique
du département de la Lys (Paris, an 12 [1804] ) terloops gewezen op uit Engeland verjaagde kartuizers die in 1620 te
Nieuwpoort de aardappel inbrachten.
Sindsdien ontbrak het niet aan bij dragen over de aardappel
en zijn verspreiding in onze streken. De belangstelling hiervoor was groot, omdat men overtuigd was van de grote
ommekeer welke de aardappel in de landelijke economie had
teweeggebracht. Gewoonlijk werd echter in die studies weinig
onderscheid gemaakt tussen de aardappel als curiositeit uit
de tuin der plantenverzamelaars en de veldgewijze bedreven
aardappelteelt, zoals het late r geworden is.
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Stand van de historische verkenning
Met de opkomst van de aardappel in West-Vlaanderen bedoelen
wij dus het ogenblik en de wijze waarop zijn eetbare eigenschappen
voor het eerst op grotere schaal werden geëxploiteerd, zelfs al was
de plant sinds lang bekend.
In 1859 reeds vermeldt L. Torfs de kartuizer Robert Clark uit
1620 en schrijft hij een hooggestemde lofrede op Antoon Verhuist
uit Brugge, die de aardappel ten koste van veel offers en onbegrip
in zijn omgeving zou verspreid hebben. « Le modeste Verhuist
auquel on aurait du éíever une statue » ( 1) viel evenzeer in de
gratie van latere schrijvers, die nog verder gingen in hun loftuitingen ( 2) . Er werd ontdekt dat Verhuist een brugs hovenier
was en dat hij geboren werd « aan de poorten van Brugge. Wanneer
men de Sint-Katelijnepoort uitgaat, kan men de kleine hoeve, die
Verhuist toebehoorde en in 1860 nog bestond, misschien nog zien ».
In 1702 zou hij een kosteloze aardappeluitdeling hebben gehouden
voor zijn confraters in de hoveniersgilde van St.-Dorothea te Brugge.
« Zelfs op de markt van Brugge moest Verhuist de boeren dwingen
zijne vruchten gratis aan te nemen en naar huis te dragen. In 1713
aten de Engelsche soldaten, onder de oogen van iedereen de Verhulstplant ; dit was een goed voorbeeld ! 't Duurde niettemin tot den jare
1740, eer men op de markt van Brugge aardappelen verkocht » (3).
Ook De Potter en Broeckaert delen de mening dat « de pachter
Antoon Verhuist door vaderlandschen ijver gedreven » aardappelen
uitdeelde (4). Ook zij verwijzen naar de Engelse soldaten in 1713
en de Brugse markt van 1740.
Een laatste merkwaardig overzicht van de personen die in de
verspreiding van de aardappel een rol speelden, werd in 1937 geleverd door de bekende historicus der wetenschappen Prof. Dr.
A. J. J. Vande Velde uit Gent (5).
Bij ons vangt de rij aan met de beroemde botanicus Carolus
Clusius. Deze kreeg in 1588 twee aardappelstruikjes van Philip
de Sivry, heer van Walhain en gouverneur van Bergen in Henegouwen, die ze op zijn beurt het jaar voordien ontvangen had van
(1) Fastes des calamités publiques I 207-209 (Paris-Tournai 1859).
— Het boven aangehaalde werk van E. Gachard verscheen in Bull.
Acad. Royale de Belgique 1847, 224-231 (Notes historiques sur 1'introduction en Belgique de la culture des poires et des pommes de
terre).
(2) Ant. Verhulst, een weldoener ! in Flandria 1887, 152-155. Zie
ook RdHeerd 1889, 380-381 (De Aardappels door T.V. ).
(3) I. Teirlinck, Antoon Verhuist en de aardappelplant, in De
Toekomst 1873, 176-178.
(4) Geschiedenis van den Belgischen boerenstand 289 (Brussel
1880 ; Mem. Acad.) .
(5) Antoine-Augustin Parmentier en zijn voorgangers in MedVA
1937, 841-892 ; vgl. Wet. Tijdingen 1942, 68-69.
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de pauselijke legaat te Brussel, bij wie de aardappel zelfs als groente
werd gekweekt.
Verder wordt melding gemaakt van Robert Clark, een Engelse
kartuizer die in 1620 rond Nieuwpoort de aardappel verspreidde.
Kanunnik Frans van Sterbeeck uit Antwerpen had in 1660-1664 in
zijn kruidtuin aardappelplanten staan. Hij geeft er een beschrijving
van en een afbeelding. V66r hem had Dodoens dit ook reeds gedaan
in zijn befaamd kruidboek « dewelcke dezelve uyt Petrus Hondius
ghenomen heeft » (6).
Dan komt Verhuist aan de beurt en wat wij zopas aanhaalden.
Uit deze gegevens valt het moeilijk uit te maken hoe de verspreiding van de teelt verliep en van wie deze eigenlijk uitgegaan is.
Schijnbaar zijn er zelfs tegenstrijdigheden : Clark die in 1620 aardappelen verspreidt en van Sterbeeck die in 1675 de plant nog als
een zeldzaam gewas beschrijft...
Getuigenissen uit procesbundels, waarin het tienderecht over deze
nieuwe teelt werd betwist, brachten aan het licht dat de aardappel,
althans in Brabant, in het begin der jaren 1700 begon gekweekt te
worden ( 7 ) .
Keizer Karel V had immers in 1520 bepaald dat voortaan alle
nieuwe vruchten vrij zouden blijven van tienderecht. De tiendeheffers lieten nochtans niet na, telkens wanneer een nieuwe teelt
een zekere uitbreiding nam en belangrijk genoeg werd om te vertienden, tegen de letter en de geest van Keizer Karels wettelijke
beschikking in, hun heffing te eisen. Het kwam steeds tot processen,
zo typisch voor die jaren, waarin de protesterende boeren het opnamen voor hun goed recht, maar ook gewoonlijk door onze spitsvondige hoven en raden, aan het kortste einde trokken, wat Keizer
Karel « saligher memorie » er ook mocht hebben over gedacht.
De waardevolle getuigenissen in deze processen, waaruit steeds
vrij nauwkeurig een begindatum voor de teelt kan afgeleid worden,
werden afgelegd om aan te tonen hoelang de teelt reeds bedreven
werd zonder tiendehef f ingen.
Er zijn zulke verklaringen bekend voor verschillende streken van
het land, o.m. voor Brabant en Oost-Vlaanderen. Mede met gegevens
uit het buitenland kon men vaststellen dat de aardappel zich in onze
streken en de buurlanden ongeveer van west naar oost heeft verspreid (8 ) .
(6) F. van Sterbeeck, Theatrum fungorum oft Tooneel der Campernoelien, Antwerpen 1675, p. 327 ; prent letter B (tussen pp. 322323).
(7) P. Lindemans, Gesch. Landbouw in België II 182-197 (Brussel
1952) ; geeft een belangrijk samenvattend overzicht dat we meermalen gebruikten.
(8) Lindemans a.w. 183-185. B. H. Slicher van Bath, De agrarische
geschiedenis van West-Europa 293-294 (Utrecht 1960) ; dit belangrijk werk geeft een uitstekende bibliografie. - Over gelijkaardige
betwistingen betr. tabakstienden zie Biekorf 1953, 75.
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Teelt in West-Vlaanderen 1680-1700
Getuigenissen uit West-Vlaanderen waren tot hiertoe niet voorhanden, zodat het onbekend is welke plaats onze gouw inneemt in
deze ontwikkeling. Door zijn ligging in het uiterste westen nabij
de zee kan men nochtans licht vermoeden dat West-Vlaanderen
een interessante schakel in deze ontwikkeling zal geweest zijn.
In 1723-24 werd er een proces gepleit tussen de hoofdmannen
en pointers van Klerken, Esen, Zarren, Woumen en Merkem tegen
het Kapittel van Sint-Donaas te Brugge, de abdijen van Anchin
en van Sint-Maartens te Doornik, mitsgaders heer en meester Jan
Baptist vanden Bogaerde, en de heren van Pamele en Nieulandt
als tiendeheffers in deze gemeenten.
Het bestuur van het Brugse Vrije kwam zijn onderzaten te hulp
en stelde in april 1723 pensionaris de la Villette aan om ter plaatse
inlichtingen in te winnen « tot verificatie van het planten ende
opdoen der vruchten ten processe questieus ». Het ging hier immers
niet alleen over aardappelen, maar ook over hop, tabak en koolzaad.
Op 2 november mocht hij een brief schrijven « aen de respective
casselrien deser provintie ten effecte van het vernemen of ter in hemlieden respective prochien stucx ende ackers ghewyse buyten de
lochtynghen gheplant wordt den touback, aerde appelen, hoppe ende
coolsaet ende ofte daer van thiende wert betaelt, met voorder jnkennen vande zaeken die syn hebbende de prochien onder ons ressort
van Eessen, Zarren, Woomen, Clercken ende Merckem » ( 9) .
De ondervraging van de betrokken landslieden gebeurde ten dele
op het stadhuis van Diksmuide door de stadsschepenen op 20 en
21 april 1723. Te Diksmuide verschenen 21 personen. In totaal
werden er niet minder dan bij de 60 getuigenissen verzameld, waarvan de volgende verklaringen preciese dateringen bevatten : 15 uit
Esen, 14 uit Klerken, 11 uit Zarren, 2 uit Woumen, 2 uit Werken,
2 uit Merkem en 4 van buiten de kasselrij.
Deze vier vreemde getuigenissen bespreken we verder. Alle getuigenissen uit het Vrije verklaren dat de aardappel reeds vá6r 1698-1700
veldgewijs werd geteeld.
De meeste getuigen wijzen de jaren 1690-1698 aan als de eerste
jaren waarin ze de aardappelen algemeen zagen verschijnen. Een
paar van deze getuigen zijn tamelijk jong (39, 41) en hun getuigenis
geldt dus alleen voor hetgene zijzelf konden zien. De overigen, die
1690-1698 opgeven, spreken alleen van het tijdstip waarop zij zelf
voor het eerst aardappelen op hun eigen akkers hebben verbouwd
zonder tiende te betalen.
(9) Rijksarchief Brugge, Brugse Vrije, triage provisoire nr. 994
(ons vriendelijk aangewezen door door Dr. J. De Smet, waarvoor
onze dank). Kasselrij Veurne, le reeks, nr. 1227, reg. wett. pass.
Diksmuide, f. 163-174.
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Jan Hassels fs. Jans van Esen, 50 j. oud, zegt dat hij « heeft weten
planten de haerdappels van in de leste van de jaeren 1680 ». Evenzo
Niklaas Maes fs. Gillis, 63 j. oud (Esen), die 1688 opgeeft als zijn
verste herinnering. Pieter de Cramer fs. Pieter, 62 j. (Esen), getuigt
dat hij « over beth dan 40 jaeren van syn ghedencken de aerdappels
heeft weten planten ». Charles Sonneville, 65 j. oud, geboren te
Woumen, maar sinds 43 jaar te Esen, weet er aardappelen groeien
sinds 37 of 38 jaar. Frans Rosleau fs. Carel, 53 jaar, sinds 20 jaar
pointer en kerkmeester te Esen, herinnert zich nog goed dat er
40 jaar vroeger aardappelen stonden op de hoeve van een zekere
Jan de Backere te Esen. Jacob van Lichtervelde fs. Michiel, 60 j.
oud, geboren te Woumen, maar sinds 30 jaar landbouwer te Esen,
getuigt dat hij voor 38 jaar aardappelen stuksgewijze zag planten.
o.m. bij de Esenkapel, tussen Esen en Diksmuide. Hij plantte zelf
aardappelen sinds 28 jaar. Clement Wallyn fs. Clement, 60 j. oud,
uit Zarren, verklaart dat er op zijn dorp een belangrijke aardappelteelt bestond 30 a 40 jaar geleden. Jacques van Blaere, f. Jan, 66 j.,
geboren te Esen kon aardappelen aanwijzen te Esen 40 jaar geleden.
Jan Theunynck fs. Jacob van Zarren, 49 j. oud, wist altijd aardappelen staan, zover zijn geheugen reikte. Enzovoort...
Al deze getuigen spreken van aardappelen die geplant werden in
de jaren 1680, zo ver dus als hun eigen herinnering kon teruggaan.
Het werkelijke begin ligt dus nog dieper in het verleden.

Teelt in West-Vlaanderen v66r 1680
Hier volgen nu de meest merkwaardige verklaringen, die nauwkeurig genoeg zijn om te aanvaarden dat de aardappelteelt in deze
streek inderdaad nog merkelijk ouder is dan 1680.
Jacob de Secq fs. Pieter, 72 j. oud, geboren te Handzame, hoofdman van Zarren van 1693 tot 1715, pointer sinds 30 jaar, sedert
49 jaar te Zarren woonachtig, zegt dat er te Zarren al meer dan
48 jaar geleden aardappelen veldgewijs werden geplant. Hij zal dus
bij zijn aankomst te Zarren rond 1675 aardappelvelden hebben gezien. Hij geeft de namen op van drie boeren uit zijn gebuurte bij
wie hij aardappelen zag staan : Joos Velde, Pieter Matten en Jacob
van Hontsbrouck. De teelt kon toen gerust al enige jaren actief
beoefend zijn, daar er in 1675 alleszins op zijn minst drie aardappelvelden waren in deze téne gemeente.
Jan Ussele fs. Frans, 70 j. oud, uit Zarren, en dus geboren rond
1653, verklaarde dat het koolzaad er reeds 50 jaar was en dat hij
« van al syn gheduncken en voor date van de geciteerde (50) jaeren
naex de aerde peiren heeft weten planten aerde appelen ». Ook dit
getuigenis gaat terug tot het begin der jaren 1670.
Albert vanden Driessche fs. Maximiliaan, 54 j., van Zarren, « een
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Jan Deldaele fs. Pieter, 60 j., uit Klerken, die sinds 20 jaar de
parochie vertiendt, weet dat er te Klerken aardappelen op akkers
stonden 47 à 50 jaar geleden. Dit is dus rond 1673-1676.
Pieter Quintens fs. Pieter, 63 j., van Merkem, maar in 1723
wonend te Zarren, heeft sinds alle geheugenis aardappels weten
staan te Merkem. Hij was geboren omstreeks 1660 ; zijn geheugen
reikt bijgevolg tot de jaren 1670.
Pieter de Vos uit Esen, 80 j. oud, lange tijd berijder van Woumenambacht, herinnert zich de eerste aardappelen in zijn streek te hebben
gezien te Esen, Zarren, Klerken, Merkem en Werken, ten minste
50 jaar geleden, dus in de jaren 1670 of vroeger.
Jan Roseeuw, 77 j. uit Esen, wist bepaald dat er sinds 50 jaar
aardappelen stonden te Esen.
Maerten van Daele, 73 j. uit Klerken, wist aardappelen staan
«van in zijn jonckheyt ».
Gillis Gheysen, 78 j. oud, wonend te Zarren, heeft zelfs nog zijn
ouders geholpen bij het aardappelen planten. Ook dit getuigenis
loopt terug tot de jaren 1670 of nog vroeger.
Ook Jacques Bogaert, 72 j. oud, uit Klerken, weet dat hij 8 a
10 jaar oud was, dit is dus rond 1659-1661, toen hij zijn ouders
moest helpen op het aardappelveld.
Al deze verklaringen bevestigen bijgevolg het bestaan van een
akkergewijs bedreven aardappelteelt in het begin der jaren 1670
en zelfs nog vroeger, in verschillende gemeenten in de streek van
Diksmuide, en wel gestaafd met namen en details die geen twijfel
laten.
Hoe oud was de aardappelteelt in deze streek dan wel ? Denkelijk
nog enkele jaren ouder dan 1670. Een paar getuigenissen schijnen
dit trouwens te laten vermoeden (de Vos, Esen ; van Daele, Klerken ;
Gheysen, Zarren ; Bogaert, Klerken) .
Een teelt die in het begin der jaren 1670 reeds tamelijk bekend
en verspreid was in verschillende aan mekaar palende dorpen, gaat
ongetwijfeld terug tot een begin dat een heel tijdje vó6r 1670 moet
liggen. Ook is het betekenisvol dat niemand meer de namen van
de eerste aardappelkwekers in deze dorpen kon aangeven, iets wat
elders soms wel gebeurde. De teelt was er dus al zover mensengeheugenis strekte en nog vroeger.
Maar toch zal het begin wel niet zo heel ver váór 1670 liggen,
want vele getuigen kunnen opgeven wanneer zij op hun eigen akkers
begonnen zijn met aardappelen te planten. In verschillende gevallen
was dit maar rond 1680-1690, ook bij landbouwers die in 1723
reeds tamelijk oud waren. We staan hier dus voor een teelt die al
bekend is, maar nog verder ontwikkelt. De aardappel was toen zeker
nog niet « het » populaire volksvoedsel van een eeuw later.
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Getuigenis van Lord Belhaven
Dat de aardappel in onze gewesten reeds vroeg doorgebroken
was, en dat 1670 voor West-Vlaanderen een betrouwbare datum is,
leert ons eveneens een belangrijke passage uit een minder bekend
werk ( 10) van de Schotse Lord Belhaven (1656 - 1708), een militair,
politieker en zakenman die onze streek bezocht vóór 1699.
Alhoewel de Ieren en de Engelsen merkelijk vroeger dan in
Vlaanderen de aardappel kweekten en aten, geeft Lord Belhaven aan
de landlieden de raad aardappelen te planten : « The Flandrian
Bovvers make so much use of this Root (= de aardappel) and had
such plenty thereof, that both the Confederate and French Army
found great support thereby by feeding the common Soldiers most
plentiously, it is both delicious and wholesome » (p. 32) .
Het getuigenis van Lord Belhaven (geb. in 1656) ligt vóór 1699
en zijn verklaring slaat zeker niet op toestanden van v S6r 1675. Liefst
later, en wellicht rond 1690, uit de tijd van de oorlogen der Liga
van Augsburg (1688 - 1697), toen er inderdaad Engelse troepen in
midden West-Vlaanderen voorbijtrokken ( 11), ofwel even na 1695,
toen Belhaven als zaakvoerder van de in dit jaar opgerichte « Scottish
Trading Co » onze streek kan bezocht hebben (12).
Waar Lord Belhavens tekst ook in de tijd te situeren is, de daar
vermelde gegevens onderstellen in alle geval een ontwikkeling die
reeds decennia aan de gang moet zijn geweest, zodat zijn citaat
overeenkomt met de gegevens die wij konden halen uit de procesgetuigenissen.
De verdrongen aardpeer
Benevens waardevolle inlichtingen over het tijdstip van het begin,
bevatten de getuigenissen ook toevallig gegevens over de teelt die
door de opkomst van de aardappel op de achtergrond werd geduwd,
namelijk de aardperen of topinambours (helianthus tuberosus).
Een getuige, Jacob de Coninck fs. Christiaen uit Esen, zegt dat
hij « aerde-appelen heeft gheplant naerdat hy uut ghesmeten hadde
aerdepeiren die hy beghinnende de lantsueringhe aldaer hadde ghevonden », rond 1696-97. Een andere uit Zarren, Jan Ussele fs. Frans,
deelt mee dat hij van al zijn geheugen « en voor daete van de
geciteerde (vijftig) jaeren, naer de aerde peiren heeft weten planten
aerde appelen ».
(10) The Country-Man's Rudiments (1699) ; zie J. E. Handley,
Scottish Farming in the 18th Century (1953), 177.
(11) Engelse troepen worden vermeld o.m. in 1690 te Pittem
(V. Arickx, Gesch. van Pittem 130) en in 1694 te Roeselare (De
Potter, Schets Gesch. Roeselare 267-268) en Hooglede (De Laey,
Gesch. Aantek. over Hooglede 194-195) .
(12) Encyclopaedia Britannica s.v. Belhaven.
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De aardpeer is een plant die, naar men algemeen onderstelt, uit
Canada op het einde der 16e eeuw in Europa werd ingevoerd.
Petrus Hondius, een predikant te Terneuzen, dichter en botanicus,
zou de grote verspreider ervan geweest zijn. In 1621 publiceerde
hij een beschrijving van de aardpeer.
Van Zeeland uit geraakte de aardpeer ook in Vlaanderen bekend,
maar Zeeland is steeds het zwaartepunt van deze teelt gebleven.
Benevens de twee teksten betreffende Esen en Zarren zijn ons
slechts aardperen bekend te Pittem in 1695 ( 13). Buiten onze
provincie was ze als teelt zeer zeldzaam, tenzij sporadisch in de
Ardennen ( 14). De aardpeer is dus nooit zeer ruim verspreid geraakt, en na de 17e eeuw, t.t.z. na de doorbraak van de aardappel,
is ons zelfs geen enkel geval meer bekend, tenzij in onze tijd een
paar aanplantingen in de streek van Aalst en enkele percelen gedurende de laatste oorlog. De teelt verviel eenvoudig tot een rariteit
uit de moestuin.
De aardpeer vertoont veel gelijkenis met de aardappel. Beide
gelijkgebouwde benamingen wijzen er trouwens reeds op. De knollen
van de aardpeer zijn ook bruikbaar in de veevoeding en zijn, zorgzaam toebereid, soms eetbaar door de mens, wanneer de knollen
's winters in de grond blijven zitten om ze door de vorst zoeter
te doen worden. Het lange lover van de aardpeer geleek goed op het
lange aardappellover der oudste aardappelvariëteiten, « somwylen acht
voeten of meer lanck » ( 15), heel wat langer dan het lover van onze
hedendaagse soorten.
Ook in het taalgebruik ligt de aardpeer dicht bij de aardappel (16),
want de aardappel werd een tijdlang ook aardpeer genoemd. De
eerste die dit optekende was kanunnik van Sterbeeck. « Hier te
lande worden sy Aerd-peiren ghenaemt », zegt hij van de aardappel ( 17). Het Westvlaams Idioticon van De Bo (1873) geeft ook
de benaming aardpeer voor aardappel, hierin nagevolgd door het
Kruidwoordenboek van Samyn. De Bo zal deze aardappelnaam wel
bij van Sterbeeck hebben gevonden, en hem niet meer hebben geplukt uit het levende Westvlaams der vorige eeuw (18).
(13) V. Arickx, Geschiedenis van Pittem 138.
(14) Volgens een schrijven van Ir. P. Lindemans, dd. 17.12.1960.
(15) Van Sterbeeck a..w 327. Lindemans a.w. II 190-193.
(16) De aardappel werd in 1723 uitsluitend aard-appel genoemd
en nooit patat. Dit laatste woord, blijkbaar afgeleid van eng. potato,
is dus in West-Vlaanderen jonger dan aardappel, alhoewel het er
thans meer verspreid is ; zie L. Grootaers, De nederl. benamingen
van de aardappel in Leuv. Bijdragen XVIII 89 vv.
(17) Van Sterbeeck a.w. 326.
(18) We kunnen moeilijk aannemen dat aardappelen nog in de
19e eeuw aardperen werden genoemd. De aardpeer was dan al zo
goed als verdwenen, en onze boeren zullen hun zaken wel zo goed
hebben gekend dat ze beide planten, waarvan ze reeds in de
17e eeuw het onderscheid kenden, gemakkelijk uit mekaar konden
houden. De Bo heeft hier wellicht gedaan zoals hij soms nog met
andere woorden deed (Biekorf 1961, 363-365).
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De twee getuigenissen over de aardperen bevestigen dat de aardappel de plaats innam van de aardpeer. Onze boeren, de beste en
technisch meest onderlegde van West-Europa, zullen vlug de voordelen van de aardappel gezien hebben tegen de aardpeer.
Aardperen zijn zo taai dat ze vele jaren naeen in het land weer
opschieten als een onverwoestbaar onkruid. De wilde flora van Zeel and kent nu nog de verwilderde aardpeer langs boord en kant, als
een blijvende getuigenrest van de tamme aardperen die er vroeger
geteeld werden (19).
Een ander voordeel van de aardappel is dat hij zo lang niet op
het veld moet blijven als de aardpeer, die steeds moest overwinteren.
Vooral dit laatste argument zal in onze streken, waar er steeds
akkerruimte te weinig was, de aardpeer vlug doen vervangen hebben
door de aardappel, die trouwens in kweekwijze en bemesting in niets
van de aardpeer verschilde, iets wat een vlotte overgang niet weinig
vergemakkelijkte ( 20) .
De aardappel heeft in de loop van zijn verspreiding doorheen
Europa trouwens nog andere knolgewassen ontmoet, die hij geheel
verdrong. Een voorbeeld hiervan is de aardnoot of aardaker (lathyrus
tuberosus), die reeds in 1527 te Brielle in Holland voorkomt. Aardakers zijn in Vlaanderen niet te vinden, maar de teelt schijnt enige
uitbreiding te hebben gehad in Nederland. In de 18e eeuw « wordt
de aardappel een gewoon bestanddeel van het dagelijkse voedsel ; wij
zien ze op zeer vele veren en schuitdiensten, naast aardakers, vervoerd worden ». Later, in de 19e eeuw, worden aardakers alleen nog
vermeld nevens de ajuinen, als een groente, op de Zuid-Hollandse
eilanden (21) .
Van de proeftuin naar het veld
Door wiens toedoen zijn nu de aardappelen in West-Vlaanderen
van de plantenverzameling op de akker geraakt ?
Alleszins niet door Verhuist. Na hetgene hierboven werd geschreven, zullen we liever aannemen dat Verhulst niet de eerste
knollen propageerde, maar veeleer, als hovenier, een verbeterde
variëteit van eigen vinding ingang wilde doen vinden. De zorgzame, oplettende, en soms ve rnuftige hovenier is beter geplaatst dan
onze boeren om een plant te veredelen door nauwkeurige bewerkingen, kruisingen en zo meer. Aldus kan Verhuist de verspreiding
van een beter eetbare soort aan de meer kieskeurige stedelingen
hebben bekendgemaakt, maar verder gaat zijn verdienste niet.
(19) H. Heukels, Geïllustreerde schoolflora voor Nederland (1909)
718.
(20) G. Reinders, Handboek voor den Nederlandschen landbouw
eri de veeteelt (1901) II 299-300.
(21) W. J. Sangers, De ontwikkeling van de Nederlandse tuinbouw (1952) 73, 163, 203.
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Er is werkelijk niemand die beter in het schema der aardappelverspreiding te onzent past, dan de Engelse kartuizer uit Nieuwpoort,
Robert Clark (22) .
De Engelse kartuizers zijn te Nieuwpoort toegekomen in 1626 (22).
Ze kwamen van Mechelen. Ook dit kan een verre aanduiding zijn.
Het is immers geweten dat Clusius, die al aardappelen plantte in
1588, dit juist te Mechelen deed, in de tuin der heren van Pitzenburg. Clark kan dus te Nieuwpoort planten hebben gevonden die
meegebracht waren van Mechelen.
Waar Clark zijn aardappelstruiken vandaan haalde, zal wel altijd
een raadsel blijven, daar hij in 1626 bij de stichting nog niet te
Nieuwpoort in het klooster was. In 1629 was hij nog werkzaam als
priester in Engeland, en hij kan dus bij zijn komst te Nieuwpoort
rechtstreeks uit Engeland, waar de aardappel ook bekend was, Engelse
aardappels hebben binnengebracht.
Pater Clark verbleef alleszins te Nieuwpoort in 1650, waarschijnlijk al een hele tijd vroeger dan 1650. Hij stierf er op 31 december 1675.
Een andere Engelse kartuizer te Nieuwpoort, James Long, stelde
in 1743 de biografie op van Robert Clark in een uitgebreid handschrift over de Engelse kartuizers te Nieuwpoort ( 24) . Clark was
de nederigheid zelve en weigerde alle ambten die hem aangeboden
werden in het klooster. Hij schreef een twintigtal boeken in verzen,
die alle in handschrift gebleven zijn.
Van enige activtieit in verband met de aardappelteelt in het
Nieuwpoortse is evenwel nergens sprake. Clarks biograaf achtte dit
blijkbaar te min voor iemand die aan zijn tijdgenoten als een literaire
begaafdheid voorkwam.
Dat Clark nochtans een meer dan gewone interesse had voor de
landbouw is zeker. Kartuizers bedrijven elk een eigen tuintje en in
het klooster droeg hij de veelbetekenende bijnaam « Grain », graantje !
Wat laat vermoeden dat « graantje » begaan was met landbouwproblemen en meer aan nuttige planten dacht dan aan bloemen.
Waarom ook zou de traditie hem lange tijd na zijn dood anders
nog aangewezen hebben als de man van de aardappelen ? Ook aan
tijdgenoten was zijn bemoeiing met de aardappel bekend, met name
aan de botanicus van Sterbeeck uit Antwerpen.
Van bij zijn aankomst te Nieuwpoort, na 1629, zal hij dus actief
de aardappel hebben gepropageerd en misschien heeft hij de variteiten zelfs verbeterd in zijn tuintje. De aanwezigheid van aardappel(22) De lokale traditie werd voor het eerst geboekt door C. Wybo,
Nieuport ancien et moderne (1904) 33.
(23) Biekorf 1960, 267-268. Dhr. R. Dumon uit Sunderland (Eng.)
wezeomgeving.
hier dank gezegd voor zijn inlichtingen over Rob. Clark en
zijn
(24) Notitia Carthusianorum Anglorum, Nieuwpoort 1743 (handschrift).
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ganse land, wijzen naar Nieuwpoort. Tussen 1629-1650 en 1670 is
er juist tijd genoeg om de verspreiding van de aardappel naar deze
oorsprong te verklaren.

Verspreiding van west naar oost
Hoe is de aardappelteelt nu verder het oosten van het land ingetrokken ?
Vanuit de streek van Nieuwpoort komen we dus rond 1670 in
de omgeving van Diksmuide, zoals de getuigen uit het proces in
1723 klaar aangeven. Getuigenissen van die aard zijn meer nauwkeurig en betrouwbaar dan het jaartal waarin aardappelen toevallig
voor het eerst genoteerd worden, bijvoorbeeld in boedelbeschrijvingen.
« Wat aerdappels » die te Rumbeke in 1.708 in « den lochtynck »
van Jooris Dhert stonden en de « 2 hondert lants ardhappels » in
1710 ook te Rumbeke, zullen daar wel niet de eerste geweest zijn (25).
Evenzo de in 1712 voor het eerst toevallig vermelde aardappelen te
Pittem ( 26) . Men mag gerust een paar decennia achteruitgaan om
tot de aldaar werkelijk voor het eerst verbouwde aardappelen op te
klimmen.
De heren van het Vrije verzamelden in 1724 ook vier getuigenissen uit Lotenhulle en Kanegem, meer oostwaarts gelegen op de
huidige grens van Oost- en West-Vlaanderen. Hieruit bleek dat
men voor het eerst aardappelen teelde te Kanegem in 1689 en te
Lotenhulle in 1690.
De teelt is dus verder van west naar oost geleidelijk het binnenland ingedrongen. In de streek van Buggenhout valt het begin omstreeks het jaar 1700 ( 27 ). In de omgeving van Evere en op andere
plaatsen in Brabant in de eerste jaren na 1700 ( 28 ) .
Intussen was de aardappel ook buiten de landsgrenzen in zwang
gekomen. In 1697 worden aardappelen vermeld te Oostburg in
Zeeuws-Vlaanderen, de oudste die in Nederland geteeld werden (29)
Vanuit Zeeuws-Vlaanderen is de teelt geleidelijk toegenomen
door gans Nederland. De Schelde hield blijkbaar een vlugge vooruitgang tegen, want pas in 1736 vaardigden de Staten van Zeeland
een plakkaat uit waarin wordt vastgesteld « dat seedert eenige jaaren
herwaards in onze Provincie het planten van Aardappelen... meer
(25) Vriendelijke mededeling van dhr. J. Delbaere uit Rumbeke.
(26) Arickx a.w. 138.
(27) P. Lindemans, De opkomst van de aardappelteelt te Buggenhout, in Eigen Schoon en De Brabander 1961, 401.
(28) P. Cnops, De aardappelteelt te Evere in de 18e eeuw, in
Eigen Schoon en De Brabander 1953, 300-306, alsmede andere gelijkaardige bijdragen in dit uitstekend tijdschrift.
(29) A. C. De Vooys, De verspreiding van de aardappelteelt in
ons land in de 18e eeuw, in Geografisch Tijdschrift (Groningen)
1954, p. 2.
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Nederland in de 18e eeuw is dan gebeurd volgens een tamelijk
bekend schema (31) .
Te onzent zijn het noordoosten en de geografisch minder gunstig
gelegen gewesten later aan de beurt gekomen dan een streek zoals
Brabant, die openligt voor de invloeden van het aanpalende Vlaanderen. Te Kalmthout bijvoorbeeld, in de noord-westelijke Kempen,
worden de eerste aardappelen maar geboekt in 1733 ( 32 ) . De Duitse
streken tussen Maas en Rijn worden nog heel wat later in de
18e eeuw door de aardappel bereikt.
Wallonië is eveneens achter op het Vlaamse land. De reclamaties
van de tiendeheffers betreffende de aardappeltienden komen daar
pas voor rond het midden der eeuw : in Henegouwen in 1766, in
Luxemburg in 1754 en in Namen in 1761 (33).
Frankrijk komt blijkbaar na Wallonië, te oordelen naar de datum
van het eerste geschrift over de aardappel van de hand van de
beroemde Parmentier, namelijk 1773. In 1789 gaf hij in het licht :
Traité sur la culture et les usages des pommes de terre, de la patate
et des topinambours, een werk dat aan de basis ligt van de grote
vooruitgang welke de aardappel sindsdien kende in het noorden van
Frankrijk en de omgeving van Parijs.
Alleen voor Frans-Vlaanderen zijn voorlopig geen citaten bekend,
alhoewel dit gebied, gelegen tegenover de streek van Nieuwpoort,
in deze ontwikkelingsgang wel zeer belangwekkend zou kunnen zijn.
Niettemin wijst de Franse benaming « pomme de terre » er op dat
de aardappel Frankrijk bereikte vanuit Vlaanderen ( 34) .
De omstreken van Nancy (dép. Meurthe) zouden evenwel in 1805
nog moeten gewonnen worden voor de aardappel door de brochure
van Francois Mandel (1749-1820), met opzet verspreid bij de maires
en grotere landbouwers op 800 exemplaren, om deze nieuwe, onbekende teelt aan te prijzen (3'5)
Het valt bijgevolg niet te ontkennen dat de aardappel op het
westeuropese vasteland verspreid geraakte vanuit West-Vlaanderen
en geleidelijk van hieruit het oosten, het noorden en het zuiden
is ingegaan.
Aardappelsoorten en aard a p peleters
Tegenover deze tamelijk bekende geografische verspreiding zijn
we daarentegen heel wat minder ingelicht over de eerste variëteiten,
over de vroegste teeltwijzen, en wie de eerste verbruikers waren.
(30) M. J. Boerendonk, Historische studiën over den Zeeuwschen
landbouw (1935) 77.
(31) De Vooys a.w. 1-5.
(32) J. Goossenaerts, De taal van en om het landbouwbedrijf in
het noordwesten van de Kempen (KVA. Gent 1956-58) 14-15.
(33) Gachard a.w. Bloch-von Wartburg, Dict. Etym. 473.
(34)) Slicher van Bath a.w. 406.
(35)) R. Collet, La pomme de terre dans le Nord de la France, in
L' Intermédiaire des chercheurs et curieux (1962) 724-725 en volg.
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Over de vroegste rassen is praktisch niets geweten. Alleen zien
we dat in West-Vlaanderen reeds vlug werd gezocht naar nieuwe
soorten. De naam van Verhuist kan hier misschien zijn betekenis
hebben. In 1783 werd te Brussel in de Academie een memorie uitgegeven van de Westvlaming de Badts, die een nieuwe aardappelvariëteit, de zogenaamde Engelse, aanprees, een zo uitzonderlijk iets,
dat ze het resultaat moet zijn van langdurige proeven en selecties ( 36) . De aanwezigheid van vele verschillende soorten in WestVlaanderen wijst ongetwijfeld op de betrekkelijke ouderdom van
ons aardappelgebied.
Over de landbouwtechnische zijde van de vroegste aardappelteelt
is ook weinig te vinden. Een getuige uit 1723 verklaart dat hij zelf
als kleine jongen had « ingheleyt de aerde-appels ». Een andere getuige wist te Zarren altijd aardappelen planten en zaaien. Het
zaaien van aardappelen, dat vroeger meer voorkwam, is steeds van
aard nieuwe rassen aan te kweken.
In andere streken kon de aardappel zo vlug populair worden
omdat hij een gelukkige oplossing bracht in de afwisseling der veldvruchten, speciaal in de rapenteelt. Hieromtrent missen wij voor
West-Vlaanderen alle gegevens. Bij ons heeft de teelt van voederrapen waarschijnlijk geen zulke problemen gesteld als bvb. in Brabant.
Voor onze streken weten wij dus alleen dat de aardpeer in de aardappel een opvolger vond.
Een laatste vraag die wij ons stellen gaat over de eerste aardappeleters : waren het dieren of mensen, en waren het rijken, stedelingen,
boeren of armelui.
Algemeen neemt men aan dat de evolutie meestal als volgt
verliep (37 ) : een eerste periode waarin de aardappel in de kruidtuin
stond, zelfs al waren zijn eetbare eigenschappen bekend, gevolgd
door het aankweken van aardappelen door de hoveniers rond de
steden. Eénmaal dat de aardappel als groente bekend was, is zijn
gebruik door de gewone man overgenomen en is hij het populaire
volksvoedsel bij uitstek geworden.
Voor zover wij konden nagaan, verliep dit proces in WestVlaanderen helemaal anders.
De vervanging van de aardpeer, die in de veevoeding gebruikt
werd, door de aardappel, bestemde hem van bij de aanvang tot
de veevoeding. De getuige uit Lotenhulle verklaarde dat hij omstreeks
1690 « ten huyse ende hofstede competerende Joos van Wonterghem
de selve aerdappelen menichmael met boucquet heeft te sieden ghehanghen ende elders weten gebeuren om de verckens te messen ».
De steden en de stedelijke hoveniers hadden blijkens voorafgaande

(36)Lindemans a.w. 191, 197 (de publicatie van M. Ricour
Ichtegem).
(37)Slicher van Bath a.w. 292 ; Lindemans a.w. II 185.

uit
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uiteenzetting weinig of geen invloed op de verspreiding van de
aardappel in West-Vlaanderen.
Vooral de arme man uit de volksklasse en de Vlaamse boer aten
aardappelen, en reeds van in het begin. Lord Belhaven zegt nl. in zijn
boekje (p. 33) : « The Advantage of the Potatis is so excellent and
usefull, that in England and several other places Abroad ( 38), the
poor people boyl them, dry them, mix them with a little Meal
kned them and make them up in Bread, which is a most usefull
and wholesome Food, especially in times of Scarcity ; Of the joyce
of them stilled, they make most excellent Aquavitae » ( 39) .
Van de gewone landelijke volksmens uit is de verbreiding dan
gegaan naar de hele bevolking, de rijksten inbegrepen. Van een
vervangproduct van het duurdere graan zal men gauw hebben ingezien dat de aardappel uitstekend paste om de potagie-ketel aan
te vullen. En ook stedelingen gebruikten de potagie dagelijks. De
moeilijke proviandering van graan en andere voedingswaren in jaren
van oogstmislukking of oorlog, zal de gemakkelijk en overvloedig
te kweken aardappel als vanzelf opgedrongen hebben als een onmisbaar voedsel, dat wij tot op onze dagen onverminderd waarderen.
Zullen wij nu een standbeeld oprichten voor Robert Clark ? Clark
heeft ongetwijfeld in de verspreiding van de aardappelteelt een grote,
maar zeker niet alle verdienste. Hij is inderdaad op de idee gekomen,
en dat is alleszins het vermelden waard.
De grootste eer komt zeker toe aan onze Vlaamse, speciaal onze
Westvlaamse boeren, die in de aardappel onmiddellijk méér zagen
dan een delicatesse uit de stedelijke groententuin, en wel een ideale
opvolger van de aardpeer, met veel meer mogelijkheden.
Met een ondervinding die toen haars gelijke in West-Europa niet
had, heeft de Westvlaamse boer de nieuwe teelt zo vakkundig en
doelmatig aangepakt, zo vlug verbeterd en vernieuwd en opgenomen
in het ingewikkeld schema van vruchtafwisseling en bemesting, dat
de aardappel alras uit de Vlaamse landbouweconomie niet meer weg
te denken was. En wel met zulk succes dat hij, veel meer en veel
verder dan de stoutste verwachtingen van Clusius of Clark konden
reiken, diep heeft ingegrepen in het leven van de volgende generaties
in Europa, zodat de wereld van vandaag zonder de aardappel er
anders zou hebben uitgezien.
Dat aan de weg van zijn ontwikkeling eenvoudige Westvlaamse
boeren hebben gestaan en tot zijn verspreiding hebben bijgedragen,
zal ons allen met trots en vreugde vervullen.
L. VAN ACKER

138) Abroad : buitenlands, is hier zeker te verstaan als WestVlaanderen (zie boven).
(39) Het trekken van brandewijn uit aardappelen werd zeker afgekeken van de aardpeer, waaruit ook alcohol werd gestookt. Nu
nog stookt men brandewijn uit aardperen in Frankijk. Loquela
(mei 1895) vemeldt dit oók en wijst het w. genivererrappel (gen.
te Wervik) aan als een synoniem van aardpeer,.
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DE NALATENSCHAP
VAN PIETER DE MUELENAERE
Brugge 1561
Op 19 april 1561 overleed te Brugge, in het hotel Sint-Pol (nu
de stadsjongensschool langs de Lange Rei), Pieter de Muelenaere,
zoon van Michiel en van Adriane Hendricx. Hij was laat van het
Brugse Vrije onder het ambacht van Aardenburg, en was geboren
te Kadzand. Te Brugge was hij lid van de Sint-Sebastiaansgilde
van de boogschutters en van de gilden van het H. Sacrament en
van de H. Geest in de kerk van Sint-Gillis.
De familie de Muelenaere was afkomstig uit Holland. Zij had
dit graafschap verlaten ten tijde van de moeilijkheden tussen Hoeksen
en Kabeljauwsen in de jaren 1425-1428, en had zich te Kadzand
gevestigd.
In 1528 was Pieter te Brugge gehuwd met Jossine Vale, dochter
van Willem en van Helsoete Hoste. Jossine Vale overleed te Brugge
op 14 november 1582 en werd begraven nevens haar echtgenoot in
het koor van de kerk van Sint-Gillis.
De echtelingen Pieter de Muelenaere - Jossine Vale hadden zeven
kinderen, waarvan de twee oudste meer dan 25 jaar oud waren bij
het overlijden van hun vader. Deze kinderen waren :
1. Maria, die huwde met Jacob de Damhoudere, schepen van
Brugge en gouverneur van de Bogardeschool of stadswezenhuis voor
jongens. Zij overleed in 1616.
2. Jossine, gehuwd met Simon de Damhouder, broeder van Jacob.
3. Michiel, raadspensionaris van de stad Brugge, gehuwd met
Maria van Eck.
4. Adriana, gehuwd met Ghislenus Ketel, schepen van Brugge.
5. Katerine, gehuwd met Antoon Voet, schepen van Brugge.
met Magdalena
Weyts,
em gehuwd
6. Willem,
g
Yt ^ en overleden oop
g
7 juni 1589.
7. Zacharias, gehuwd met Clara d'Hamere (1) .
Na de dood van Pieter werd een staat van goed opgemaakt door
zijn weduwe, in het voordeel van hun minderjarige kinderen, en die
dan op 22 december in het wezenboek werd ingeschreven (2).
(1) J. Gailliard. Bruges et le Franc IV 56 vlg. (Brugge 1859).
(2) De staat van goed van Pieter de Muelenaere vond ik in particulier bezit. Deze staat vanoed, die 42 folio's telt, werd ingeschreven
in de Wezenkamer van het Brugse Vrije, register Oost, 1559 (Rijksarchief Brugge, Brugse Vrije, reg. nr. 16573, f. 249) ; er bestaat
echter geen dubbel van in de verzameling van staten van goed van
het Brugse Vrije op het Rijksarchief te Brugge. - Uit deze lijvige
staat van goed van 1561 hebben we de gegevens voor deze bijdrage
samengebracht.
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De bezittingen van de echtgenoten
Het bezit dat Pieter de Muelenaere verkregen had van zijn ouders,
van twee overledene zusters en van een oom, bedroeg in lenen
129 gemeten en 14 roeden. Het bezit dat zijn vrouw geërfd had
van haar ouders en van een overleden broeder bedroeg 129 gemeten
16 roeden. Samen 258 gemeten en 3 roeden (Ha. 114.17.51 ca.),
waarvan de geldwaarde niet wordt aangegeven ( 3) .
De aanwinsten van beide echtgenoten gedurende het huwelijk
bedroegen in lenen 370 gemeten en 146 roeden, en in erve 214 gemeten 130 roeden ; samen 584 gemeten 185 roeden (Ha. 258.74.99) .
De geldwaarde van 345 gemeten 261 roeden bedroeg 2384 pond ;
de prijs is niet aangegeven voor het eerste hoofdstuk van de aanwinsten, namelijk 24 gemeten 185 roeden. Voor de 214 gemeten
en 130 roeden erve was de prijs 2495 pond. Dit is samen 560 gemeten
en 91 roeden voor de totale som van 4879 pond.
Gedurende hun huwelijk hadden de echtgenoten ook losrenten
aangekocht voor 1305 pond.
Het sterfhuis had nog zekere bedragen te goed voor een totaal
van 1007 pond, plus 16 pond geleend aan de koning van Spanje.
Dit alles samen brengt ons, buiten de niet geschatte 282 gemeten
115 roeden, tot een bezit in geld van 7207 pond.
Daarbij kwam nog een tegoed van 165 pond, dat niet invorderbaar was.
Tegenover dit actief bedroegen de schulden van het sterfhuis
781 pond. De kosten van begrafenis waren 32 pond en de legaten
van het testament van de overledene eveneens 32 pond. Samen
845 pond.
zo men deze schulden aftrekt van het actief van de gemeenschap,
of 7207 pond, dan blijft het zuiver actief van de twee echtelingen
6362 pond.

Het Grondbezit
Dit grondbezit lag bijna volledig in het toenmalig eiland Kadzand.
Het grootste gedeelte ervan bestond uit lenen. Zo bezat de gemeenschap in de Oudelandspolder aldaar 255 gemeten 92 roeden, verspreid over zes hoeken of polders van dit uitgestrekte Oudeland.
In de Polder van Tienhonderd bedroeg het bezit 76 gemeten
277 roeden, verdeeld over vier hoeken. In de Polder van Vierhonderd,
verspreid over zes hoeken, bedroeg het bezit 40 gemeten 153 roeden.
Daarbij kwam nog : in de Bladelinpolder 45 gemeten 99 roeden ; in
de Polder van de Antwerp 68 gemeten 50 roeden ; in de Metteneyepolder 9 gemeten 231 roeden ; in de Sint-Janpolder 20 gemeten ;
(3) In de volgende opgaven worden de geldsommen op een pond
groten afgerond.
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in de Eyckepolder 8 gemeten ; en in de Capellepolder 201 gemeten.
Dit laatste bezit was geen leen maar erve.
In het uitgestrekte poldergebied van het Strijdersgat, ten Z.O.
van de kerk van Kadzand, bezat de gemeenschap 127 gemeten
42 roeden, onderverdeeld over dertien hoeken en polders.
In Zuidzande, het zuidelijke deel van het eiland Kadzand, bedroeg
het bezit 6 gemeten 142 roeden in de Noordpolder ; 9 gemeten
181 roeden in de Snellegherspolder ; 2 gemeten in de Oostburgpolder ; 10 gemeten in de Sint-Janpolder ; 6 gemeten in de Loodijkpolder ; 2 gemeten 152 roeden in de Grote Tarwepolder ; en 13 gemeten in de Lisebettepolder.
In de Metteneyepolder te Nieuwpoort hadden de echtelingen nog
een leenbezit van 3 gemeten 215 roeden (4) .
Te Groede bedroeg de eigendom 3 gemeten 225 roeden en te
Heinkewerve, ten 0. van Sluis, 13 gemeten 21 roeden. Daarbij
kwam nog 13 gemeten 67 roeden te Lapscheure, in het deel dat nu
ten 0. van de Landsgrens ligt en tot het grondgebied van Sluis
behoort, alsook een hofstede met 42 gemeten 43 roeden te Lapscheure-Zuid en Sinte-Katerine-buiten-Damme.
Het grondbezit te Brugge bedroeg zeven gemeten en 50 roeden,
alsmede de volgende huizen : het hof Sint-Pol langs de Lange rei,
dat ook uitgaf in de Collaert Mansionstraat ; vijf nieuwgebouwde
huizen ernevens langs de Lange Rei ; 24 nieuwgebouwde huizen in
de nu verdwenen straat Stuivenberg, die liep van de Speelmanstraat naar de Peterseliestraat ; het hof Het Walleken, met circa
drie gemeten, met walgracht, liggende in de Koopmanstraat ; een
huis met heester in de Snaggardstraat ; een « stenen >> huis en zeven
« huzekins » in de nu verdwenen Sint-Obrechtstraat, die in 1624
opgenomen werd in het nieuw Kartuizerklooster, nu de kazerne in
de Langestraat ; en ten slotte een « eerden huzekin » in de Bladelinpolder te Kadzand.

Indijkingen
Pieter de Muelenaere had ook deelgenomen aan bedijkin swerken
te Kadzand. Zo had hij
hij in 1542 negen
gemeten
150 roeden ingege
g
g
dijkt in de Metteneyepolder te Nieuwvliet ; één gemet 100 roeden
in de Oudelandpolder bij ter Hofstede ; 8 gemeten in de Eyckepolder, die dagtekenen van 1547 ; 7 gemeten 120 roeden in de
Bladelinpolder ; 5 gemeten 50 roeden, ingedijkt in de Noordpolder
te Zuidzande, en ingedijkt door de oom van zijn vrouw in 1527.
Toen bedroeg dit land slechts een oppervlakte van 3 gemeten
250 roeden, maar de oppervlakte was, « metten verwasse », aangegroeid tot 5 gemeten 50 roeden. Verder had Pieter in 1556 nog

(4) M. K. E. Gottschalk. Historische geografie van Westelijk
Zeeuws-Vlaanderen II (Assen 1958) : de kaart op p. 181 en de grote
kaart ingevoegd op het einde van dit deel.
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bedijkt in de Loodijkpolder, ten Z. van Zuidzande, « 6 ghemete
dyckens landt, in hemelsbreede (totale oppervlakte) midts de dyckpitten 10 ghemete 83 roeden ». In de Lisebettepolder, die dagtekent
uit het jaar 1556, had Pieter in dit jaar 13 gemeten 130 1/2 roeden
ingedijkt ; en in de Metteneyepolder te Nieuwvliet had zijn schoonvader in 1542 vijf gemeten ingedijkt.
Hierbij kwam nog dat zijn pachter Passchier Beelchiere hem nog
25 van de 50 pond schuldig stond, die hij had geleend voor het bedijken van zijn land in de Loodijkpolder in het jaar 1556, toen
geheel deze polder ingedijkt werd.

De Landbouwuitbating te Kadzand
Pieter had een eigen landbouwuitbating te Kadzand. Wij vinden
immers in het tegoed van het sterfhuis de verkoop van gerst en
haver die op het veld stonden in de Bladelinpolder, en die 8 pond
opbracht ; alsook al de groene vruchten die er op het land stonden
en die door Pieter waren gezaaid, wat 43 pond opbracht, met daarbij
de verkoop van vier paarden voor 28 pond en van vijf koeien voor
10 pond.
Onder de schulden van het sterfhuis staan twee mannen vermeld
aan wie nog 4 pond moest betaald worden om zekere partijen land
« gheheert ende ghelaboureert » te hebben ; andere arbeiders te Kadzand moesten nog 14 sch. gr. betaald worden voor het wieden van
acht gemeten bonen.
Daarbij komen nog de verschuldigde lonen : van dorsen 5 sch. gr.,
aan de kaf snijder 2 sch. gr. ; 13 sch. gr. om zes en half dagen
« gheheert » te hebben « met onse peerden », aan 2 sch. gr. per dag ;
en voor een arbeider die gedurende zekere tijd de paarden in Kadzand « bewaert ende ghehanteert » had : 5 sch. gr.
Er moest nog betaald worden aan de smid van Zuidzande om
diverse paarden te beslaan : 6 sch. gr., aan de smid van Kadzand
« int dorp » van paarden te beslaan en van één paard « ghemeestert »
te hebben : 5 sch. 4 gr. ; en aan de wagenmaker aldaar 4 sch. gr.,
alsook nog te Brugge aan de lijndraaier of touwslager bij de Oliebrug 2 sch. 2 gr. voor stringen en andere koorden.

De Graanhandel
Pieter dreef handel in graan. In het sterfhuis waren nog de volgende hoeveelheden graan voorhanden, die aldaar verkocht werden :
151 hoed tarwe voor 105 pond ; 822 1/2 hoed gerst voor 269 pond ;
302 hoed « hauerighe terwe » voor 6 lib. 12 sch. gr.
Daarenboven stond Pieter nog 50 pond schuldig aan negen personen voor levering van graan aan hem gedaan.
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Hij had ook zolders gehuurd, onder andere voor zestien weken
aan de « cypier » van de abdij ter Doest en aan Pieter Schoemakere.
En Crepel Jan, die het graan onderhouden had « met verschieten »,
had nog 15 sch. 4 gr. te goed.
Uit Kadzand werd het graan per schip naar Brugge overgebracht.
Zo stond nog 2 pond te betalen aan twee schippers. Er is ook nog
een schuld van 6 sch. gr. aan de schippers « vp tveer van Coczyde »
om graan over te schepen. Dit veer lag op de oosterarm van het
Zwin in het Z. van de Loodijkpolder, rechtover het dorp Coxyde,
ten 0. van Sluis.
Over de leveringen van graan door Pieter de Muelenaere vinden
wij nog enkele vermeldingen onder de personen en inrichtingen
die nog geld verschuldigd waren aan het sterfhuis, namelijk de
brouwers aan wie gerst en haver was geleverd : Claeys Colve, Pieter
in den Branthoeck, Claeys brouwer in den Bezem, Ruebrecht brouwer
in de Drie Muenicken, Jan in den Ghecroonden Hoet, en Adriaen
brouwer in 't Schip. Daarbij kwamen nog de kloosters van de Willemijnen langs de Boninvest en dit van de Kartuizers te St.-Kruis,
die waarschijnlijk een eigen brouwerij bezaten. Pieter leverde ook
tarwe aan drie bakkers, aan het klooster van de Minderbroeders en
aan meester Fransoys van Strate. Drie personen moesten nog betalen voor levering van koolzaad.
Bouwwerk
Gedurende zijn leven had Pieter de Muelenaere 29 huizen gebouwd te Brugge om te verhuren, namelijk vijf langs de Lange rei,
nevens het hof van Sint-Pol, en 24 op Stuivenberg. Hij herstelde
ook Het Walleken in de Koopmanstraat.
Uit hetgene na zijn dood nog te betalen stond voor het bouwen
van deze huizen, blijkt dat hij zelf de ondernemer was. Zo had hij
veurstpannen of nokpannen gekocht voor Het Walleken bij een
pottenbakker in de Langestraat. Wij vinden nog vermeldingen van
de levering van tweeduizend schaliën, van hard steen, kalk, glas,
« brycken » of bakstenen bestemd voor de nieuwe huizen op Stuivenberg. Toen de dormter of slaapzaal van de Minderbroeders omgebouwd werd, kocht hij er de oude daktegels en het lood, en verkocht
van dit laatste voor een gewicht van 328 pond (152 kg) tegen 2 lib.
4 sch. gr.
Verder moesten nog lonen uitbetaald worden voor de bouwwerken, namelijk aan twee metselaars, een loodgieter en een dakdekker.
Voor de onderhoudswerken te Kadzand stonden nog 14 gr. te
betalen aan de timmerman, 1 sch. 11 gr. aan de slotmaker, en 13 sch.
6 gr. aan Hendrik de Luuckenaere, kramer te Kadzand, voor levering
van nagels en andere zaken.
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Geldleningen en pachten
Pieter had voor 1305 pond uitgeleend op losrenten. Daarvan
waren 9 pond uitgeleend aan de pennink 18 of aan 5,55 ;% ; 946 pond
aan de pennink 16 of aan 6,25 '%a ; 53 pond aan de pennink 15 of
aan 6,66 % ; 264 pond aan de pennink 12 of aan 8,33 % ; en
33 pond aan de pennink 8 of aan 12,5 %.
Hiervoor werd reeds vermeld de lening van 50 pond aan Passchier
Beelchiere om zijn land in te dijken in de Loodijkpolder, som die
moest terugbetaald worden met 50 . gulden (8 lib. 6 sch. 8 gr.) per
jaar. Een lening van 100 pond voor de aankoop van een huis in
het dorp te Kadzand, toegestaan door zijn schoonmoeder, moest
terugbetaald worden met 10 pond per jaar ; een derde daarvan kwam
toe aan Pieter. Nog een lening van 85 pond, voor de aankoop van
een ander huis in het dorp te Kadzand, was terug te betalen met
10 pond per jaar.
In de staat van goed staan speciale leningen vermeld, namelijk
als betaling voor de levering van tarwe aan bakkers. Deze leningen
moesten geld bezorgen aan zijn tweede zoon Guillaume terstond na
zijn huwelijk. De leveringen moesten betaald worden zes weken na
het huwelijk van Guillaume, of, indien deze stierf vooraleer te
huwen, twee jaar na het overlijden. Het waren bedragen van 32, 24,
20, 16, 10 pond, samen 8 leningen voor een totale som van 152 pond.
Hij had ook 100 gulden (16 lib. 13 sch. 4 gr.) geleend aan de
Koninklijke Majesteit op 18 september 1557.
De achterstand in de pachten van landerijen en huizen, die nog
moesten betaald worden na de dood van Pieter, bedroegen 252 pond,
verdeeld over 44 posten. Deze van de losrenten 54 pond, verdeeld
over 15 posten ; samen 306 pond.

juwelen, Klederen en Huisraad
In het sterfhuis was voor 101 lib. 13 sch. 10 gr. gereed geld
voorhanden. Het zilverwerk werd geschat op 121/2 pond, namelijk
drie zilveren kroesen, twee zilveren zoutvaten en negen zilveren
lepels, wegende samen 44 onsen (1 kg 276 g) . De juwelen waren
geschat op 7 pond en bestonden uit een paternoster in koraalsteen
met gouden tekens en een gouden appeltje, een zwarte barnstenen
(aghette) paternoster met gouden tekens en een gouden appeltje ;
drie gouden ringen en een zilveren riempje.
Klederen en meubels worden in de staat niet gedetailleerd ; ze
werden samen geschat door twee gezworen prijzers en stokhouders
van Brugge voor de som van 260 pond.
In de opgave van de schulden die nog te betalen waren bij het
overlijden van Pieter de Muelenaere vinden wij enkele schaarse
gegevens over zijn huishouden.
Het dienstpersoneel bestond uit twee knechten of cnapen, aan
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wie men respectievelijk 14 sch. gr. schuldig stond, alsook uit een
meid of joncwyf, aan wie een half jaar betaling verschuldigd was,
namelijk 30 sch. gr.
Gedurende zijn laatste ziekte werd Pieter verzorgd door een vrouw
met name Peryne, die ook het dood lichaam had opgebaard, en
aan wie 5 sch. gr. te betalen waren.
Er waren nog betalingen te doen aan Jan Chariot, zijdelakenverkoper, voor levering van diverse stukken zijdelaken ; aan twee
lakenverkopers voor levering van diverse partijen laken en voor
carsey ; aan een mutsereder voor levering van bonnetten ; aan een
mersenier voor diverse mercerie (garen en band) en aan een kousenmaker voor « fatsoene van coussins ». Daarenboven was men nog
geld schuldig aan de kaarsgieter, alsook voor de levering van 48 stoop
Spaanse wijn en van twee tonnen en een kwart marsbier uit de
brouwerij den Bezem.
Waarschijnlijk werd nog thuis gebrouwen, want men moest de
impost of accijnsrechten betalen voor vier tonnen bier. Ook stonden
nog enkele gelagen te betalen in de herbergen : de Biebuuck, de
Bezem en de Blende Ezel.
Voor geneeskundige zorgen in de laatste ziekte van Pieter moest
nog 20 sch. gr. betaald worden aan meester Fransoys Rapaert,
medecyn, en 15 sch. 3 gr. aan « den apothecaris int Haentkin »
voor « diversche medecynen, drancken ende andre dynghen ».

De Uitvaart
De kapelaan van Sint-Gillis, die Pieter berecht had en een mis
gelezen had voor zijn zielelafenis, ontving 7 sch. 6 gr. De pastoor
van Sint-Gillis ontving 26 sch. 8 gr. voor de uitvaart met de hoogste
dienst. Daarvoor werd nog betaald : aan de kerk 2 lib. 9 sch. gr.,
aan de koster 4 sch. 6 gr., aan de kapelaan 2 sch. gr., aan de roedrager 2 sch. 4 gr. De kleine kosten bedroegen 18 sch. gr.
Het leveren van een « ghepecte kiste », twaalf stallichten, de andere
wassen kaarsen, alsook de kaarsen voor de offerande, kostte 25 sch. gr.
Daarenboven werden voor de « clynckers » of uitroepers, die de dood
moesten aankondigen, zes « raukerels » of rouwmantels en zes « raubonnetten » of rouwmutsen gehuurd.
De rouwdienst werd begeleid door de zang van de kinderen van
de Stadwezenschool of Bogardeschool, die ieder een brood ontvingen,
terwijl aan zestig armen een provene werd uitgedeeld, bestaande uit
een brood en 8 groten in geld.
De maaltijd, na de begrafenis, kostte 3 pond, en er werd 7 sch. gr.
voor pasteien en gebak en 3 1/2 pond voor wijn uitgegeven.
Zoals in zijn testament bepaald was, werd Pieter begraven in het
koor van Sint-Gillis. Het metsen van het graf kostte 4 sch. gr. en
de grafsteen 4 pond. De grafmaker ontving 8 gr. Bij de Kartuizers
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werd een jaar lang een dagelijkse mis gecelebreerd, waarvan de
kosten 2 lib. 16 sch. 4 gr. beliepen.
Bij testament schonk Pieter 4 pond aan de kerk en 4 pond aan
de dis van St.-Gillis, alsook 4 pond aan de kerk en 2 pond aan de
dis van Kadzand. Zijn weduwe moest voor 20 pond uitdelingen
doen aan de armen.
Het sterfhuis werd nog zes weken opengehouden na het overlijden. De mondkosten van de bewoners bedroegen voor die tijd
2 1/2 pond.
Een jaar na het overlijden van Pieter werd een jaardienst gecelebreerd in de kerk van Sint-Gillis. Om de vrienden uit te nodigen
en alles te bezorgen ontving Jacop Destries 7 sch. 2 gr. Weerom
werden zestig armen bedeeld met een brood en 4 gr. aan geld, en de
jongens uit de Stadwezenschool ontvingen 24 broden.
JOS. DE SMET

BIJLAGE (zie blz. 347)
Tekst van het grafschrift van Maerlant

Sigla : U t Utrechts hs. U 2 Triers hs. B 1 Van Belle ed. 1666.
Van Belle ed. 1888 (naar hs. uit archief Stochove). G Gailliard.
S Sweertius.
Nota. --- Er is maar één getuigenis Van Belle, dat eenmaal naar
de Flandria Illustrata (alias « pastorij van Damme » in Belgisch Museum 1838) en een tweede maal naar een afschrift uit archief Stochove
(Bethune de Villers 1888) werd uitgegeven ; in deze laatste tekst wordt
de ouderdom van Van Belle verkeerd op 89 i.p.v. 87 jaar gesteld. —
Bruch (Grafschrift a.w. ; 1950) heeft Sweertius zelf niet ingezien,
doch geeft de Sweertius-lezingen met de afwijkingen van Van Male
(Belgisch Museum 1838) ; we geven hier de lezingen van Sweertius
zelf. De naam « Jacques van Maerlant » bij Gailliard is een modernisering, misschien van Timmery zelf. — De basis-tekst is deze van
het Utrechtse hs. (U 1 ) naar de uitgave van Bruch (a.w. p. 236). De
verhouding van de hss. U' 1 en U 2 moet nog nader bestudeerd worden.
B2

Hic recubat Jacobus 1) van 2) Merlant 3) ingeniosus 4)
Trans hominem 5) gnarus astu rethorque 6) disertus
Quem laus dictandi ritmos 7) proverbia fandi
Transalpinavit 8) famaque perhenne 9) famavit 10)
Huic miserere Deus, cujus 11) sextus jubileus 12)
Post summum nomen numeri 13) proch ! 14) abstulit 15) omen.
1) UB 2S ; Jacob B1 , Jacques G, verm. modernisering. 2) U 2GS ;
B 2.
3) U ; Mellant B 1 , Melland B 2 , Maerlant G verm.
modernisering, Meerlant S. 4) UBS ; ingenisus G schrijffout.
5) UGS ; homines B. 6) U ; rhetorque GS ; rhetor astuque B 1, rh.
artisque B 2. 7) U 1 ; rigmos U 2 , rhytmos B 1 , rythmos B 2, et juris GS.
8) UBG ; Trans-Alpinavit S. 9) U ; perenne BGS. 10) U ; donavit B, beavit GS. 11) U 2B ; cuus U 1, cui GS. 12) U 1B2 ; jubilaeus
U2 B'GS. 13) UBG ; muneri S verm. een drukfout. 14) UB ; proh GS.
15) BGS ; obscidit 11 1 , abscidit U2.
à B 1, a
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MAERLANT IN GRAFSCHRIFT EN KRONIEK
I
DE OUDSTE VLAAMSE LEZING VAN HET GRAFSCHRIFT
1554

Maerlants grafschrift in de kerk te Damme was opgesteld in het
latijn ; het bestond uit zes versregels die in vier lezingen uit verschillende richting tot ons zijn gekomen.
De twee oudste lezingen liggen in Hollandse kroniekteksten uit
de 15e eeuw en werden het laatst ontdekt. Een eerste versie werd
in 1909 door prof. J. W. Muller gepubliceerd naar een Triers handschrift ( 1 ) ; uit een Utrechts handschrift werd in 1950 een tweede
versie bekend gemaakt door H. Bruch ( 2) . De beide Hollandse
teksten behoren tot een redactie die, volgens de genoemde auteurs,
moet liggen omstreeks 1467 (en misschien wat vroeger) voor het
Utrechtse handschrift, na 1477 voor het Trierse handschrift.
De jongere lezingen zijn van Vlaamse, en nl. van Brugse oorsprong.
De jongste lezing, deze van de Brugse advokaat Jan Baptist van
Belle (1550-1640), heeft sedert lang naam gemaakt in de geschiedschrijving van onze literatuur, te meer daar de tekst van het
grafschrift ingelast is in een belangrijke beschrijving van de grafsteen zelf. In 1838 bezorgde F. Vandeputte de documenten « uit
de pastory van Damme » aan J. F. Willems, die ze onmiddellijk
in de 2e jaargang van Belgisch Museum (1838) publiceerde (3).
Van Belle is een ooggetuige van het ingebeiteld grafschrift. Reeds
als kind had hij, vanaf 1556, met zijn ouders Damme bezocht en
het reeds toenmaals befaamde grafmonument onder de kerktoren
gezien. In 1584 — na de herovering van Farnese — ging hij weer
naar Damme en liet er de beslijkte steen in de verwoeste kerk
weer schoonmaken. De tekst van het grafschrift heeft hij toen,
niet zonder moeite, ontcijferd. Jong advokaat, met een fel geheugen, had hij alsdan niets opgetekend. In 1637 — hij was dan
87 jaar — werd hij door vrienden ondervraagd over dat beruchte
graf van Damme en schreef hij zijn herinneringen aan dat oude
bezoek van 1584 neer. In een latijns relaas deelt hij de tekst van
(1) J. W. Muller, Een nieuw bericht omtrent Maerlant's leven
en werken, in Ts. Leiden XXVIII, 1909, 278-292. En verdere discussie in zelfde Ts. 1911-1913.
(2) H. Bruch, Grafschrift en sterfjaar van Jacob van Maerlant,
in Bijdragen Gesch. Nederlanden V, 1950, 231-237.
(3) Belgisch Museum II, 1838 ; de documenten p. 458-464. - Belangrijk is vooral de studie van Bethune de Villers, Le tombeau
de Jacques de Maerlant a Damme, in Bull. comm. royale d'art et
d'archéologie XXVII, 1888, 433-463.
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het grafschrift mede zoals hij die had ontcijferd en na vijftig jaar
nog goed had onthouden (4).
Inmiddels had Sweertius, in een lijvig bibliografisch werk over
de Nederlandse Geleerden (Athenae Belgicae, p. 367 ; Antwerpen
1628), voor het eerst de tekst van het grafschrift gedrukt. Dit
geval gunt ons terloops een kijk op de bibliografische verhoudingen
van die tijd. Sedert tien jaar kon men in Sweertius' werk de tekst
van het grafschrift lezen, samen met de opmerking dat de grafsteen
van Maerlant onder de toren lag. Van deze gedrukte gegevens
hadden de Brugse geleerden geen kennis genomen toen zij in 1637
— geprikkeld door de hardnekkigheid van de lokale Uilenspiegellegende — de oude advokaat Van Belle gingen aanspreken om een
getuigenis over het graf en het grafschrift. Ten slotte is dit een
zalige onwetendheid geweest, ze bezorgde ons een persoonlijk en
uitvoerig relaas dat, samen met de tekst van het grafschrift, geheel
onafhankelijk is van Sweertius.
De oudste Vlaamse lezing is tot nu toe als een onbekende in
de hoek blijven liggen. En de getuige ervan is een alles behalve
onbekende figuur. De oudste Vlaamse getuige van het grafschrift
is niemand minder dan de befaamde Brugse Jeruzalemvaarder en
wapenheraut Cornelis Gailliard (1520-1563) . Na zijn terugkeer uit
het Zuiden heeft Gailliard, in de jaren 1550, Vlaanderen doorreisd om er overal in de kerken de grafschriften te beschrijven en
materiaal te verzamelen voor een genealogisch corpus van het graafschap. Zijn optekeningen zijn ten dele samengebleven, ten dele
verstrooid in allerlei genealogische handschriften. Baron Bethune
heeft in 1900 een lofwaardige poging gedaan om onze kostbare
Gailliard te reconstrueren, zijn werk is helaas onvoltooid gebleven (5).
Cornelis Gailliard heeft in 1554 — toen Jan Baptist van Belle
pas vier jaar oud was — Damme bezocht en er de grafzerken van
de 0.-L.-Vrouwekerk beschreven. In de uitgave Bethune zijn de
aantekeningen van Gailliard over Damme zeer onvolledig opgenomen. We missen er o.m. de grafsteen van Walter Eywatere
(t 1210) die Meyerus in de jaren 1538-1552 ter plaatse heeft gezien
en als de oudste grafsteen v an Damme beschouwde (6).
De Brugse wapenheraut heeft te Damme in 1554 de grafsteen
van Maerlant gezien en beschreven. De tekst van deze beschrijving
(4) Jan-Baptist van Belle (Brugge 1550-1640), zoon van Philips.
Werd griffier en pensionaris van Brugge in 1584 ; nam ontslag als
griffier in 1632 en bleef eerste pensionaris. Over hem verschijnt
een biografie in een volgend nummer.
(5) Baron Bethune, Epitaphes et monuments des églises de la
Flandre au XVIe siècle, (Brugge 1900). Over Cornelis Gailliard
vooral de blz. II-VII van de Préface.
(6) Biekorf 1955, 260.
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de Brugse stadsbibliotheek ( 7) .
Een woord over dit Brugse handschrift. In het vooruitzicht van
de Maerlantfeesten te Damme in 1860 bereidde de heer Henri
Timmery-Devos een werk, dat hij feitelijk heeft voltooid, met een
opdracht aan prins Philips, graaf van Vlaanderen, incluis. Zijn
ontwerp van titel luidt als volgt :
« KORTBONDIG TAFEREEL van onzen Belgischen wysgeer Jacques
van Maerlant, als ook den op en ondergang der koophandel en
zeehaeve stad Damroe geboorte en residentieplaats van onzen wysgeer door [H ri Timmery-De Vos] (Drukkerij). MDCCCLX ».
Het werk is nooit in druk verschenen. Met veel vlijt had de
auteur allerlei gegevens over de werken van Maerlant samengebracht. Hij had, voor zijn biografische nota over Maerlant, de
beschrij ving van Cornelis Gailliard uit 1554 in handen gekregen.
Timmery is zeer spaarzaam met de opgave van zijn bronnen, doch
verscheidene malen noemt hij dankbaar Jean-Jacques Gailliard, de
befaamde Brugse genealoog (1801-1867) en afstammeling van Cornelis Gailliard, die hem bijzonderheden over de grafsteen en over
Maerlant had medegedeeld. Blijkbaar heeft Timmery zijn tekst van
Cornelis Gailliard gekregen uit de documentatie van Jean-Jacques
Gailliard.
Op blz. 311 van Cod. 600 leidt Timmery de tekst van Gailliard
in als volgt : « Een geloofweerdigen vlaemsch en fransch schryver
van het midden der vyfthiende eeuw (sic) Cornelus Gailliaert geeft
ons aengaende van Maerlant het volgende ». Dan laat hij Gailliard
zelf aan het woord.
Aantekening van Cornelis Gailliard te Damme in 1554
« En la ville de Damroe près de Bruges en l'Eglise de Notre
Dame dessous la tour et les cordes des cloches se voyait la sepulture de Jacques van Maerlant avec cette inscription :
Hic recubat Jacques van Maerlant ingeniosus
trans hominem gnarus astu rhetorque disertus,
quem laus dictandi et iuris proverbia fandi
transalpinavit famaque perenne beavit
huic miserere Deus cui sextus jubilaeus
post summum nomen numeri proh abstulit omen.

Sur cette pierre se trouve l'effigie du Maerlant, accoustré comme
une Philosophe, ayant le plume en la main et une livre sur une
pulpitre devant lui.
(7) Cod. 600, p. 311-313. Beschrijving van dit hs. bij A. De Poorter, Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Publique de
Bruges (Brugge 1934). - Ik dank de Heer W. Bossier, stadsbibliothecaris, die, bij gelegenheid van de Maerlantfeesten te Damme
in 1960, mijn aandacht op dit hs. getrokken heeft.

— 346 -En la salle de la maison de ville du dict Damme en une des
sommiers se voit l'ef f igie du dit Jacques van Maerlant, en la mesme
facon comme dessus e[s]t dict, en son temps estoit greffier de la
ville de Damme et fort grandes esprit en Egnimes (1. enigmes) .
La dite salle de la maison de ville de Damme e [ s ] t large entre
les murs plus que quarante sis pietz mesure de Gand.
Le dit Maerlant a sa dernière volonté des morts voulut que sa
mère fesoit sonner tous les jours (een eur stonde doen luiden)
la quelle pour les moyens recula, pour le faire faire, dissant faites
ma sepulture subs le tour et cordes de cloches (soo sullen si altyd
over mi luiden) et ainsi fut fait. Cornelus Gailliart anno 1554 ».
Deze tekst moet niet als de oorspronkelijke tekst van Gailliard
worden beschouwd. Onze wapenheraut, die zijn Blason des Armes
in het frans heeft geschreven, stelde zijn oudheidkundige nota's
meestal in het vlaams, met uitzondering van de wapenbeschrijving (8). Voor Damme zal hij geen uitzondering hebben gemaakt.
De bovenstaande franse tekst is waarschijnlijk een oude vertaling,
waarin een paar zeer eigen vlaamse uitdrukkingen als onvertaalbaar
werden behouden.
Gailliards lezing van het latijnse grafschrift vertoont de varianten
van Sweertius, en nl. de typische en belangrijke variante van het
3e vers : et juris i.p.v. rhytmos. Gailliard constateert dat de « effigie » van de balksleutel in de schepenzaal dezelfde is als deze van
de grafsteen, een figuur met de attributen van een « greffier ».
Opmerkelijk is dat Gailliard de enige getuige is die de twee
afbeeldingen, in kerk en stadhuis, noemt. Van Belle spreekt alleen
over de grafsteen, Sanderus en Sweertius noemen alleen de afbeelding in de balksleutel. Het vaderschap van de iconografische interpretatie van de balksleutel en van de benoeming van Maerlant als
« schepenklerk » komt in feite toe aan Cornelis Gailliard. En men
mag aanvaarden dat Sanderus en Sweertius hun mededeling rechtstreeks of onrechtstreeks aan een handschrift van de Epitaphien
van Cornelis Gailliard hebben ontleend.
De synopsis van de verschillende lezingen van het grafschrift
zou er nu als volgt uitzien.
1
1467. Hs. van Utrecht (U'). Hollandse kroniek, bekend gemaakt
(Bruch) in 1950.
2
1477. Hs. van Trier (U 2 ) . Hollandse kroniek, bekend gemaakt (Muller) in 1909.
3
1554. De hier uitgegeven lezing van Corne li s Gailliard in Hs. van
Brugge. Deze tekst zullen we G noemen.

(8) Zie Baron Bethune

a.w. passim.
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De lezing van Gailliard is overgegaan in :
1. Sweertius 1628 (S) .
2. J. P. Van Male (j 1735) via Sweertius.
3. Paquot 1766 (Sweertius, met varianten Van Belle via Flandria Illustrata 1732) .
4
1584. Lezing Van Belle, waarneming van 1584 opgetekend in 1637,
gepubliceerd in 1665 door Rommel (B) .
De lezing Van Belle is overgegaan in :
1. de Haagse Flandria Illustrata 1732.
2. Paquot 1766 (in de varianten).
3. Van Wyn 1800 (uit Doodboeken van Damme ; fragment).
4. J. F. Willems 1838 (uit pastorij van Damme, bemiddeld
door Vandeputte ; eigenlijk een afschrift gelijkluidend met
de Flandria Illustrata).
Tekst en varianten van het grafschrift : zie Bijlage blz. 342.

II
BEGRAVEN ONDER DE KLOKKEN

Een schalks motief in de Maerlant-traditie te Damme
De Holl an dse kronieken, zowel het Trierse als het Utrechtse
handschrift, doen Maerlant veel eer aan : een hele paragraaf hebben
ze voor hem over, terwijl geen enkele van onze Vlaamse kronieken
v6ór 1500 ooit de naam van Maerlant noemt ( 9) .
Omstreeks 1470 weten de Hollandse kronieken feitelijk meer over
Maerlant dan onze geleerde Vlaamse Sanderus in 1624 en de
Antwerpse biograaf Sweertius in 1628. Voor de bibliothecaris van
de Leuvense Universiteit, de eminente bibliograaf Valerius Andreas,
was Maerlant, ook nog in de tweede uitgave van zijn Bibliotheca
Belgica (1643) , het noemen niet waard.
De Holl andse kroniek — in haar twee lezingen — weet in 1470
dat de « roemrijke » dichter « Jacobus de Merlandt » een Rijmbijbel
naar Vincent van Beauvais in dietse rijmen heeft bewerkt en de
auteur is van talrijke andere lofwaardige werken. Hij zou zelfs
« zijn » gedicht v an de Negen Besten hebben opgevat om de Hollandse graaf te huldigen die driemaal op kruistocht naar Pruisen
was geweest : een toeschrijving die in de 15e eeuw door Hennen
van Merchtenen werd overgenomen (19).
Het latijnse grafschrift wordt, in de Hollandse kroniek, gevolgd
door een paar regels die tot nu toe weinig of niet werden opgemerkt.
De aandacht ging steeds naar het grafschrift, in betrekking vooral
met de opgegeven sterfdatum 1300. De twee laatste tekstregels
vonden geen waardering.
(9) Meyerus noemt Jacobus Merlandus eenmaal, onder het jaar
1206 van zijn Annales Flandriae (Antwerpen 1561 ; f. 64) in verband met de partijnamen Blauvoeten en Isegrins.
(10) Muller in Ts. Leiden XXXI, 1912, 170.

--- 348 -Hier volgt de korte latijnse tekst uit de kroniek (de Utrechtse
tekst, met de aanvullingen van het Trierse handschrift tussen teksthaakj es) .
Tekst. — « Obiit autem in Flandria in oppido Ten Dam [prope
Brugis], sepultus in ecclesia [parrochiali] ejus [dem] oppidi in
orientali parte turris ejusdem ecclesie Virginis Marie [quia peciit
omni die conpulsari] ».
Vertaling. — Hij overleed in Vlaanderen in de stad Ten Dam
[bij Brugge], begraven in de [parochiale] kerk van dezelfde stad,
in het oostelijk gedeelte van de toren van dezelfde 0.-L. Vrouwekerk [omdat hij gevraagd had dat men elke dag over hem zou
luiden].
Aan dat graf van Maerlant wordt door de kroniek uitzonderlijk
veel belang gehecht. De Hollandse kroniekschrijver bezit daarover
nauwkeurige inlichtingen. Hij deelt niet alleen de volledige tekst
van het grafschrift mede, doch voor Maerlant doet hij iets dat
alleen voor prinsen en landheren wordt gedaan : hij beschrijft de
juiste ligging van het graf, nl. op de oostelijke zijde van de toren
van de met naam genoemde 0.-L.-Vrouwekerk van Damme. Deze
localisering verdiende feitelijk een plaats in de kroniek : een begraving in of onder de toren was immers iets ongewoons, iets uitzonderlijks, een curiositeit.
De gewone begraafplaats was, in de middeleeuwen, de kerk zelf
in al haar delen : hoogkerk, voorkerk, kapellen, alsook het kerkhof.
De « vloer van de klokluiders » onder de toren was geen gebruikelijke begraafplaats. De westtoren van een gotiek kerkgebouw, zoals
dat van Damme, is eigenlijk een zelfstandige klokketoren, een
campanile, en de ruimte onder de toren is, als toegang of portaal,
van de kerkruimte afgescheiden.
Zo eigenaardig en zeldzaam is dit graf in de toren of « onder
de klokken » dat de kroniekschrijver van 1477 (Trierse hs.) een
bondige uitleg bijvoegde : Maerlant ligt begraven in de toren
« omdat hij gevraagd had dat men elke dag over hem zou luiden ».
In deze laatste kleine zin ligt, helder uitgedrukt, de kern van
hetgeen men in de 15e eeuw te Damme wist te vertellen over
Maerlant en zijn excentrieke begraafplaats.
Cornelis Gailliard is in 1554 daarover uitvoeriger. De laatste
wil van Maerlant was dat zijn moeder de klokken zou doen luiden
over hem, elke dag « een uerstonde ». Een luxus, te kostbaar zelfs
voor de meest vermogenden. Zijn moeder had het verzoek ernstig
opgenomen en gezegd dat zo'n wens niet te vervullen was, dat zij
niet de middelen daartoe had, waarop Maerlant — minder ernstig !
— antwoordde : « Maak dan mijn graf onder de toren en de
klokkestrengen, zo zullen ze altijd over mij luiden ».
Prettig is dat woordenspel op luiden over mij, dat voor onze
« middelnederlandse » voorouders duidelijk was. Van de betekenis
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« bidden over, luiden over een dode », d.i. ten gunste van een
dode, wordt guitig overgesprongen naar de plaatselijke betekenis
van over : « luiden boven mij » (11} . Een aardige zet, met een
tikje oneerbiedigheid tegen het kerkelijk systeem van de tijd. Dagelijks werd er geluid en nog geluid voor officie, uitvaart, jaargetijde,
bezoldigde diensten en betaald klokgelui allemaal. « Al luidt men
niet om geld over mij (voor mijn zielerust), lig ik onder de klokken, dan luidt men vanzelf kosteloos over mij (boven mij) » : zo
lacht de schalkse raadselspreker die Maerlant, volgens die oude
overlevering, moet geweest zijn.
Dit geestig gezegde blijkt van de 15e eeuw af een grote bekendheid te hebben gehad. Jan Bukelare, die (ca. 1400 ?) in zijn latijnse
bewerking van de Wapene Martijn maar een half dozijn woorden
wijdt aan de persoon van de dichter, heeft er de helft van over
om te zeggen dat Maerlant ligt « te Damme onder de klokken »
(in Dam... sub campanis) (12 ) . D an volgt in 1477 de Hollandse
kroniek met de korte commentaar, in 1554 Co rn elis Gailliard met
de uitvoerige anecdote over de plaats van het graf, de klokken en
de klokkerepen. De Gentse historicus Marcus van Vaernewyck, die
in 1568, in zijn korte kroniektekst over Maerlant, Damme niet noemt,
laat niet na te zeggen dat de dichter « onder de clocke » begraven
ligt (13) .
Inmiddels was Ulenspieghel verschenen in duits en diets, het
bekende en beruchte volksboek...
Een vraag kan men hier niet uit de weg gaan. Ligt in die oude
Maerlant-anecdote niet het eerste motief dat de Ulenspieghelfiguur
naar Damme heeft aangetrokken ? en dat het latere succes van de
« uil » en de « spiegel » in de iconografie van grafsteen en balksleutel heeft voorbereid ?
Advokaat Van Belle schreef, zoals boven gezegd, zijn getuigenis
in 1637. Hij noemt Ulenspieghel niet — men bedenke dat de originele Ulenspieghel alsd an een verboden boek was in de Spaanse
Nederlanden (14) - doch in elke regel van zijn relaas is Ulenspieghel aanwezig : het graf onder de toren is niet het graf van die
gemene kwant, zo wil Van Belle bewijzen in zijn apologetisch betoog. De pastoor van Damme, Boudewijn Paelynck, wist reeds v66r
de Geuzentijd — misschien váór 1556 ? — te zeggen wie daar echt
en waar begraven lag ; in 1584 — na de terugkeer onder Spanje —
wist dat niemand meer en ik zelf heb dan de naam teruggevonden
op de steen, in het grafschrift, daarbij geholpen door het profetische
(11) Zie o.m. in Mn1W 4, 872 een tekst uit de Keure van Aardenburg (15e eeuw) : « luden over eenen doden ».
(12) Bethune de Villers a.w. 435.
(13)Die historie van Belgis, Boek III, cap. 126 (f. 71a van de
Gentse editie van 1574) .
(14) L. Debaene, De Nederlandse Volksboeken 190 (Antwerpen
1951). L. Debaene - P. Heyns, Het Volksboek van Ulenspieghel,
p. XXIV-XXVIII (Antwerpen 1948).
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had : zo betoogt Van Belle. In het grafschrift (dat in 1637 niet
meer te lezen was) heb ik dan, in 1584, de echte naam « Jacobus
a Mellant » kunnen ontcijferen samen met heel de tekst en met
de iconografie van de geleerde man. Van Belle spreekt hierbij zijn
besluit niet uit, het is immers vanzelfsprekend : door dit mijn
getuigenis valt heel die dwaze vertelling over (de ongenoemde)
Ulenspieghel, die te Damme zou begraven liggen, in het niet.
In de jaren 1630 was Damme een Spaanse vestingstad op de
grens met de Verenigde Nederlanden. Uit het naburige Sluis en
Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland — waar het volksboek van Ulenspieghel ongezuiverd en ongehinderd in omloop was — kwamen
regelmatig familieleden en bekenden over de grens naar Damme,
naar dat zonderlinge, bezienswaardige graf onder de toren. In de
versleten grafsteen was intussen — door welke handen ? — een uil
bij de spiegel (lessenaar) gegrift, samen met een nieuw grafschrift
op de naam van Ulenspieghel. Gegraveerde prenten van Ulenspieghel kwamen op de markt die, onverbeterlijk, het graf van de
held van het volksboek, van die « snaeck en guichelaer », plaatsten
in « de Groote Kerck » van Damme ( 16 ) . De Brugse jurist Nikolaas
Rommel, die in 1664 als koninklijk commissaris voor de grensbepaling tussen Zuid en Noord was aangesteld, moet gedurende
zijn herhaalde dagvaarten te Damme getroffen en geërgerd zijn
geweest door de populariteit van Ulenspieghel in die grenshoek van
Vlaanderen. Hij zelf bereidde een biografisch werk over Honderd
Grote Vlamingen, waarvan geen enkel de vermaardheid van die
volksfiguur bleek te benaderen ( 17). Rommel heeft dan ook ingegrepen en op de kermis van Damme, in 1665 en volgende jaren,
een vliegend blad laten verspreiden met « de waarheid » over het
graf onder de toren. Die grafsteen, daar in de poldertoren op de
landgrens, begon werkelijk in de actualiteit te treden als symbool
van een ideologische en politieke tegenstelling : Maerlant-Ulenspieghel, katholiek-gereformeerd, Vlaanderen-Holland...
Zeer behendig schijnt de methode van Rommel niet geweest te
zijn. Zijn vliegend blad, dat heel het getuigenis van Van Belle
afdrukt, geeft toe dat, nevens de lessenaar die nu voor een spiegel
doorgaat, een uil te zien is (Rommel is de eerste getuige van die
« uil » op de grafsteen !) en dat sedert ± 1640 de volgende tekst
gebeiteld staat in de plaats van het uitgesleten latijnse grafschrift :
Ghy voor-bygaender staet, siet hier sit Uylenspieghel,
Bidt Godt voor hem, hy was een recht Cluyte-speelder.
(15) Over die profetie, zie N. de Pauw, Middelned. teksten en
fragmenten II 472-482 (Gent 1914, ed. KVAcad.).
(16) R. Vandenberghe, Damme (ed. Gidsenbond Brugge) p. 88-90.
(17) Biogr. Nationale XIX, 1907, col. 923.
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Voor het volk telde, natuurlijk, alleen de « waarheid » over Ulenspieghel, en de opgediende weerlegging was een bewijs te meer
van die « waarheid » : dat het een aardigaard moest zijn die daar,
op zijn eentje, onder de klokken begraven lag.
De geschiedenis van de Maerlant-Ulenspieghel competitie moeten we hier niet verder doortrekken. Een pastoor van Damme
heeft, omstreeks 1700, de Ulenspieghel-bedevaart naar zijn kerk
stopgezet met een probater middel dan geleerde vliegende bladen :
hij liet de zerk onder de toren eenvoudig omkeren ( 18) . En sedertdien zag niemand meer naar de grafsteen om. Tot in 1839. Dan
gingen de ontginners van onze nationale geschiedenis en letterkunde
-- Carton, Willems, Vandeputte -- weer uitkijken naar de zerk
te Damme. Ze kwamen te laat. De uitgebroken steen was, nog
niet lang, in de handel gekomen, aan stukken gezaagd en in de
kerkhofmuur van Sluis verwerkt ( 19) .
Samengevat zien de gegevens over het graf van Damme er dan
uit als volgt. Door zijn ongewone plaats onder de toren en de
klokkestrengen heeft de grafsteen de aandacht getrokken een hele
tijd váór het ontstaan van het volksboek van Ulenspieghel. Reeds
in de 15e eeuw was een sage ontstaan die de excentrieke ligging
van het graf wilde uitleggen, nl. de vertelling van de schalkse
laatste wil van Maerlant, het dagelijks luiden over hem. Dit aardige motief was te Damme bekend in 1554, toen de historie van
Ulenspieghel in Vlaanderen in omloop gekomen was, en heeft
mogelijk bijgedragen om — in 1600-1630 ? — de onduidelijk
geworden iconografie van de afgesleten grafzerk op Ulenspieghels
naam te zetten.
A. VIAENE
Nota. -- In het hs. van Brugge (p. 312) geeft Timmery de volgende
vertaling van het grafschrift van Maerlant :
<c Hier rust Jacobus van Maerlant, kundig man, hooger geleerd dan
het menschenvermogen, ervaeren in de fynheden der tael ; de vermaerdheyd die by verwierf door het opstellen van verzen en spreuken
(of zedelessen) deed hem kennen tot over de Alpen, en schonk hem
een eeuwige faem. 0 God ontferm u over hem, wien het zesde jubeljaer
(300) na het hoogste cyfertal (1000) helaas aen den roem ontrukte ».
H. Van Wyn (Historische Avondstonden, Amsterdam 1800) ; I 337)
vertaalde het « proverbia fandi » van het 3e vers met « het spreken
van spreuken » ; latere auteurs (o.m. Bruch a.w. p. 237) vertalen met
« het vertellen van sproken ».
(18) Mededeling van J. P. Van Male ca. 1720 (Belgisch Museum
II, 1838, 459) .
(19) Bethune de Villers a.w. 450.
Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 82, Brugge
Abonnementsprijs : 125 F.

Postrekening : 2335.37

Drukkerij G. BARBIAUX, Minderbroedersstraat, 20, Brugge

BIEKORF
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LEESBLAD VOOR ALLE
VERSTANDIGE VLAMINGEN
GESTICHT IN 1890
DOOR GUIDO GEZELLE
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11

EN FOLKLORE
VERSCHIJNT MAANDELIJKS TE BRUGGE

Slachtmaand 1962

BESCHRIJVING VAN HOUTEM
DOOR PAUWEL HEINDERYCX OMSTREEKS 1680

De naam van Houtem-bij-Veurne heeft in onze militaire
annalen zeker niet de klank van het naburige Buiskamp,
waar Willem van Gulik in 1297 verslagen werd door
Robrecht van Artois, die vijf jaar later met zijn ridderleger
zou ten onder gaan in de Sporenslag. Toch heeft ook
Houtem een vermelding in de kronieken veroverd, daar
het gevecht van het leger van koningin Mathilde, weduwe
van graaf Filips van den Elzas, met de Blauvoetijnen in 1204
door Meyerus (Annales Flandriae f. 63 v ; Antwerpen 1561)
« apud Holthem » gelocaliseerd werd. Heinderycx heeft
deze episode in zijn Jaerboeken van Veurne en Veurnambacht (I 115) overgenomen. Hij beschrijft de opmars van
Mathilde in het Westland en « de Blauvoetynen sulcx vernemende, vereenichden oock hun volck ontrent het casteel
van Wulverynghem, ende sonden eenen grooten hoop volck
jegens hun [de troepen van Mathilde], die elckanderen
gemoeteden op de prochie van Houthem. Er wiertter sterck
gevochten tot nadeele der Blauvoetynen, die genootsaeckt
waren in de broucken vande Moere te vluchten, ende vele
dooden achterlieten. De gevluchte trocken langst den Moerecant naer het casteel van Wulverynghem ('t welcke niet
verre vande Moere stout), by hun ander volck... ». De revanche van de Blauvoetijnen volgde kort daarop. Mathilde
rukte stoutmoedig op naar het kasteel van Wulveringem,
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doch vond er haar baas in de persoon van ridder Herbert
van Wulveringem. Het leger van de koningin werd flink
verslagen. Mathilde zelf kon op het laatste ogenblik ontkomen en naar St.-Winoksbergen vluchten.
Gelukkig heeft Heinderycx iets oorspronkelijkers over
Houtem geschreven dan die bladzijde in zijn Jaerboeken.
Zoals voor Alveringem, Oostduinkerke en Leisele ( 1 ) is
zijn beschrijving van Houtem de eerste « historische schets »
van de parochie. Bijna driehonderd jaar is de tekst ervan
in handschrift blijven liggen. Hij wordt hier nu gepubliceerd
vooral om zijn waarde als document van 17e eeuwse geschiedschrijving. En de inhoud zelf heeft zijn belang niet heel
verloren, door het feit dat niemand sedert Heinderycx een
paar bladzijden aan het kerkelijk en feodaal verleden van
Houtem heeft gewijd.
A. V.

HOUTHEM

Houthem is eene schoone prochie daer de colommegracht (3)
door is loopende, gelyck ieghens de Moere, waerom sy van harde
locht is.
Sy heeft verscheyde spetien van lande, maer al seer goet ende
vruchtbaerigh. Langhst de Moere ligghender ontrent 700 ghemeten
hooygars die hooy leveren aen veele prochien van daerontrent,
ende langhst de colommegracht light eene soorte van saeylant,
ghenaemt savellanden, omdat er wat sant in den grondt is (4),
dewelcke syn de beste saeylanden van de gheheele casselrye. Ende de
resteerende landen syn houtlanden, oock seer goet ende vruchtbaer.
Dese prochie is groot 2766 ghemeten 1 lyne 14 roeden, ende
sy is van seer grooten transport ('), sy betaelt in 100 ponden par.
ghestelt op de prochien van de ceure 5 pont 7 schelle 0 p. par. ende
draegt meer als naer advenante van haere grootte van lande 1 pont
1 s. 8 p. De oorsaecke van haeren grooten transport is dat anno
1517, als wanneer den lesten transport van Vlaenderen ghemaeckt
wiert, sy seer bewoont was met saeywerckers, de ghonne hun
(1) Biekorf 1959, 345-351 ; 1961, 417-421 ; 1962, 161-165.
(2) De tekst wordt medegedeeld naar ff. 34-37 van het handschrift dat beschreven wordt in Biekorf 1959, 345-346.
(3) Over de Kolommegracht (kanaal bestaande uit gedeelten
van verschillende oude waterlopen) zie K. De Flou, Toponymisch
Woordenboek (= DF), VIII 157-162.
(4) Zavel : lichte en geelachtige akkergrond (De Bo). DF XVIII
327 citeert zavellanden alleen uit Heinderycx (hs. Rubbrecht).
(5) Transport van Vlaanderen — kadaster van Vlaanderen •
« van grooten transport zijn » d.w.z. een groot aandeel in de
evenredige belasting volgens dat kadaster moeten betalen. Vgl.
Biekorf 1962, 162.

355

waeren beneyrsende met coopmanschappen van saeyen ende wolle
omdat sy soo bygheleghen was van Hondtschoote, daer den stapel
van saeyen was. Ende daerdoor was dese prochie seer bewoont,
wiens manufacteure ende neyringhen metter tydt vergaen is ende
diesvolghens de groote bewooninghen, ghelyck oock alle andere
prochien gheleghen ontrent Hondtschoote ( 6). Niet te min den
grootera transport is ghebleven by hun.
Kerk en pastorie

Daer is eene schoone kerck die groot incomen heeft, alwaer
jaerlykx ghedaen wordt een jaerghetyde, daegs naer de kerckewydinghe, van Sybilla, de dochter van Fulco van Anjou, cooninck
van Jerusalem, dewelcke was huysvrauwe van Thyry van Elsaetsen,
araeve van Vlaenderen. Men houdt dat sy daer voorera aen de
kercke ghegheven heeft eene partye hooygars van 22 ghemeten,
ghenaemt de Kerckheve ( 7 ) , die noch aen de voorseyde kercke
toebehoort, maer daer en is gheen bescheet af soo van de gifte
als van de besettinghe van het jaerghetyde anders als dat de kercke
in costuyme is van 't selve jaerghetyde te becostighen (8).
Hier is het schoonste pastoryehuys van gheheel Vlaenderen ;
den welcken in den oorloghe ten jaere 1558 van de Franschen
verbrandt is gheweest ( 9), maer is daernaer wederom ten coste van
het clooster van St. Nicolaes veele schoonder opghebouwt gheweest, by den abt Christiaen Druyve, aen wie alle de tienden van
gheheele de prochie toebehooren door gifte ghedaen ten jaere 1339
(lees : 1139), by Simoen Rephens, rudder, ende Joanna van Ghent,
aen het voornoemde clooster beset, ende oock veele ander landen
akker vercreghen, soo by coope als bij gifte van den voornoemden
Rephens ende Joanna van Ghent, mitsgaeders van andere godtvruchtige persoonen (10).
Ten jaere 1155 heeft den salighen Milo, bisschop van Theruaenen, ghegheven in eeuwighen ceynse aen 't voornoemde clooster
de bedieninghe ende het recht van patronaetschap van de ceure
voor twee marquen silver jaerlykx te betaelen aen den stoel van
(6) Houtem, Leisele en Killem waren in de 16e eeuw in een
« hanze » aangesloten bij Hondschote ; zie Biekorf 1962, 162.
(7) De Kerckheve : een eilandje in de Moere te Houtem DF
VII 537, waar een tekst uit 1570 spreekt van « 45 ghemeten hoygaers ligghende teenen pleinne west vander kercke, ende es ghenaempt de kerckeeue, ligghende bezuuden de moere ».
(8) Is de (ten tijde van Heinderycx onvindbare) schenkingsoorkonde van Sibylla in het kerkarchief van Houtem of elders
terug te vinden ? De naam vn degravin is echter wel verbonden
aan de schenking van de tiende in 1139 waarover verder.
(9) Over deze episode, zie Jaerboeken van Veurne II 280-286.
(10) Heinderycx is hier heel in de war geraakt. Van de begiftigers Simon Rufus (al. Ruphus) en Ywanus de Gandavo (Iwein
van Gent) heeft hij man en vrouw gemaakt en het jaartal 1339
i.p.v. 1139 geschreven. Over deze tiendenschenking, zie Chronicon et Cartularium abbatiae S. Nicolai Furnensis (ed. F. Vandeputte - C. Carton, Brugge 1849) p. 212 ss,
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Kersmisse ende 't ander te Paeschen, ende van dien tydt af hebben
sy bedient de ceure (11)
De kercke is ten jaere 1578 met den torre gheheel afghebrant
door de onvoorsichtigheyt van eenen waecker, die op den torre
het licht qualyck bewaerde, ende is by tyden wederom erbouwt
gheweest ( 12) .
Het Hof Pieswal

Het leenhof van dese prochie wort ghenaemt Pieswal, ghehouden
van den burg van Veurne. Het foncier is groot 9 ghemeten landts,
daervan ghehouden syn 8 achterleenen ofte maenschepen, waervan
het principaelste fonder plachte groot te wesen 18 ghemeten, daer
af by voorgaende verdeelinghen tusschen de erf ghenaemen afghetrocken gheweest syn 9 ghemeten, die in drie verscheide andere
leenen syn verandert (13)."
Dit leenhof ligt verre oost van de kercke ende is onbetimmert,
maer het schynt dat het voortydts schoone bebouwt is gheweest,
omdat men daer siet eene moote met eenen grooten gracht, 't welcke
toebehoorde anno 1575 aen joncker Jan van Winnezeele, ende is
vervallen op syne dochter, ghenaemt Isabella, de tweede dochter
van den voornoemden Winnezeele, dewelcke eerstmael ghetrouwt
was met joncker De la Barre, heere van Eeckhoutte, ende daernaer
met Jaspar van Walscappel. Ende anno 1615 is dit leen verstorven
op joncker Laurentius van Walscappel, filius Jaspar van Walscappel, by der doodt van jonckvrouwe Isabella van Winnezeele,
syne moeder. Ende anno 1619 is het verstorven op joncker Maerten
Laurensz van Walscappel, by der doodt van den voornoemden
Laurentius, synen vader. De welcke anno 1656 vercocht es gheweest aen mynheer Bernaert, filius Joos van der Straeten, woonende te Brugghe.
Het Hof van Dryncham

Men siet noch een oudt ghebouw maer seer vervallen, ghenaemt het hof van Dryncham, hetwelck ghebouwt is gheweest
door mynheer Jacob van Vlaenderen, gheseyt van Dryncham, omdat de heerlyckhede van Dryncham hem toebehoorde, den weleken
daer ghewoont heeft.
(11) Chronicon et Cartularium, p. 57. - Tot in 1796 was de abt
van St. Niklaas de tiendheffer te Houtem en de begever van het
pastoreel beneficie (de ceure) ; de pastoor v an Houtem was steeds
een monnik van St. Niklaas. De abt stelde ook de « vicepastor »
aan, die door de parochie bezoldigd werd ; de koster, eveneens
door de abt aangesteld, werd gedeeltelijk door het klooster betaald.
(12) Over deze herbouwing, zie Bijlage I.
(13) Coutumes de Fumes IV (ed. Gilliodts, 1897), p. 203-209, waar
ook nog als lenen te Houtem genoemd worden : de Jaxshevebrugge
(1365) ; Bokelarensteen, a,l. sBoklinensteen (1365) ; de erfachtige
ammanie van Houtem en Booitshoeke (1453).
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Hy was in syn leven landthouder van de commune van Veurnambacht ende daernaer hooghballiu [1451-59], den welcken stierf
anno 1459 ende ligt begraeven in het clooster van St. Nicolaes
buyten Veurne, wiens grootvader was ghenaemt Jan van Vlaenderen, synde den vyfden bastaerden soone van Lodewyck van
Male, grave van Vlaenderen ( 14) . Welck huys daernaer gheërft
is door den voornoemden Jacob ; den welcken stervende sonder
kinderen, is dit goet daernaer vervallen in dry deelen, te weten :
een deel op Josef van Dryncham, synen oudsten broeder, die oock
hooghballiu gheweest heeft van dese stede ende casselrye, ende de
andere twee deelen op syne twee susters, de eene ghetrouwt met
Malyaert van Winnezeele, ende de andere met Lowys Schacht.
Ende sedert dies is dat goet dickwels vercocht gheweest aen
andere, zoo dat ten lesten by coope heeft toebehoort aen joncker
Jan Baptiste Heve, in syn leven burghmeester ende landthouder
van de commune [1631-32], die daer oock ghewoont heeft, ghelyck oock syne naercommers, aen wie dit goet noch ieghenwoordigh
is toebehoorende.
Den grondt daer het huys op staet ende de andere landen daer
mede gaende en syn gheen leen ; nochtans heeft het eenen vrijen
peerdewegh, ghenaemt den Dryncham-male-wegh, loopende tot de
plaetse ghenaemt het Swaentje ofte om vandaer voorts te gaen
ende te ryden, ende heeft oock eenen dierghelycken wegh tot de
kercke van Houthem.
Kloostergoed op de parochie
De abdye van St. Winnockx heeft op dese prochie eene groote
partye hooyegars ghenaemt de hondert ghemeten, gheleghen tusschen de Moere en de Colommegracht, die se vercreghen hebben
ten jaere 1163 van Philippus van Elsaetien, grave van Vlaenderen,
ende de brieven van opdrachte die rusten in de abdye ende staen
dat dese partye is gheleghen tusschen de Moere en Allebaldus
(lees : Sibaldus) leet ( 15) .
In het jaer 1177, den voornoemden Philippus van Elsaetien
ghaf oock aen het clooster van St. Augustyn by Theruanen dertigh
ghemeten landts gheleghen in de prochie van Houthem, noord
van de kercke, nevens de Moere, daervan ieghenwoordigh maer
een deel ghebruyckt en can syn, ende het ander is verdroncken
in de Moere.
(14) Over deze Heren van Vlaanderen-Dryncham, zie Bijlage II.
(15) Dit betreft de schenking van ca. 1183 van « een zeker land
gelegen in Houtem, dat door de inwoners Moor genoemd wordt,
gelegen tussen het Sibaldi Leed en Moor ». A. Pruvost, Chronique
et cartulaire de l'abbaye de Bergues-Saint-Winoc I 146 (Brugge
1875). Deze oorkonde kon Heinderycx vinden bij Miraeus, Notitia
Ecclesiarum Belgii, p. 456 (Antwerpen 1630) . Vgl. Sibouts dill
bij DF XIV, 518.
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De kerk van Houtem in 1595
Na de brand van 1578 heeft de O.L.Vrouwekerk lange jaren op herstelling moeten wachten. De muren stonden nog overeind, doch al
het lood en ijzer van de dakgoten en ramen was verdwenen. De
parochianen hadden reeds vóór 1594 een som van 250 pond gr. samengebracht om het «vat» van de kerk in stand te houden. Het jaarlijks inkomen van de kerk was nauwelijks voldoende om het was en
de wijn voor de eredienst te betalen. Waarschijnlijk was tot in 1594
alleen het hoogkoor in gebruik, dat door de abt van St.-Niklaas moest
onderhouden worden. In 1594 zag pastoor Philips van der Torre uit
naar middelen om « den voorchoor met stroo te decken, ende te
bevryen jeghens wynt ende waetere ». Gesteund door de notabelen
van de parochie bekwam hij in october 1594 van de Geheime Raad te
Brussel een octrooi om te mogen heffen : 40 schellingen par. op elke
ton inlands bier getrokken in de parochie, 4 pond par. op elke ton
engels of ander vreemd bier en 4 pond par. op elke stoop wijn.
Deze heffing werd toegestaan voor een termijn van 5 jaar. De opbrengst viel echter zeer tegen, na een jaar had men nog niet genoeg
om « simpelick » het voorkoor te dekken. De heersende levensduurte
dwong de inwoners te bezuinigen op bier en wijn, van de vier
herbergen van de parochie lagen er twee « vague ». Een nieuwe
suppliek verkreeg uit Brussel een supplementair octrooi voor drie
jaar, zijnde een « heerelicke ommestellynghe » van 40 schellingen
par. op elk gemet lands in de parochie, de ene helft ten laste van
de pachter, de andere ten laste van de eigenaar. (Fragmenta I 211-213).

Bijlage I1
De Heren van Vlaanderen gezegd van Drincham
De stichter van dit huis is Jan van Vlaanderen gezegd zonder
Land (Jehan senz Terre), een zoon van graaf Lodewijk van Male,
die samen met zijn twee bastaardbroeders, Lodewijk (gezegd de Haze
van Vlaanderen) en Lodewijk van Vlaanderen (gezegd de Fries), gevallen is te Nicopolis in 1396. Jan van Vlaandeern was ca. 1388
gehuwd met Wilhelmina van Nevele.
Jan zonder Land had een zoon Jakob, die de vader is van Jakob
van Vlaanderen gezegd van Drincham. Deze laatste heeft het Hof
te Houtem bewoond en het de naam « van Drincham » gegeven. Hij
was gehuwd met Guillemette van Bambeke, fa Jans.
De graftombe in de St.-Niklaasabdij droeg als inschrift : K Messire
Jacques de Drincham, chevalier conseiller et chamberlan de monseigneur le duc de Bourgogne et son bailly de Furnes — obiit
10 aprilis 1459 ». Zijn vrouw (' 19 april 1474) was nevens hem
begraven. (Bethune, Epitaphes 253).
Jakob van Drincham bezat in 1453 ook land te Bulskamp. De
oude heren van Drincham hadden leenbezit te Steenkerke (o.m. het
Valckenleen in 1368) en te Wulveringem (Hof van Lovarsnest in 1365) .
Over deze Heren zie nog : P. de Lichtervelde, Les bátards de Louis
de Male, in Annales Emulation 78 (1935), p. 50-51. Coutumes de
Furnes IV 136, 145-146, 200-201.
Nota. — Schuttersgilde te Houtem.
Heinderycx maakt geen gewag van de schuttersgilde (handboog)
die in de 15e eeuw te Houtem heeft gebloeid en waarschijnlijk in
zijn tijd nog in wezen was. In 1469 was Simon van Drincham, zoon
van Jacques en heer van het Lovarsnest, koning van deze gilde.
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LA CASA NEGRA
HET ZWARTHUIS IN DE SPANJAARDSTRAAT TE BRUGGE

Het huis waarvan sprake bestaat te Brugge niet meer. Het
bevond zich aan de westkant van de Spanjaardstraat, op de
zuidhoek van de doodlopende Rode Haanstraat ( 1 ) . Op de
plaats ervan wordt thans grotendeels het achtergebouw opgetrokken van de bank van de Société Générale de Belgique ( 2 ) .
Dit huis heeft altijd vier topgevels gehad, waarvan drie
in de Spanjaardstraat en één in de Rode Haanstraat. In 1513
behoorde het Pedro de Salamanca toe ( 3 ), een Castiliaanse
koopman en bankier, die groothandel dreef in Spaanse wol
en geregeld op de stadsbeurs wisselbrieven verhandelde ( 4 ) .
Deze zakenman woonde er althans van 1524 tot aan zijn dood
in 1529 ( 5 ) . In die j aren bestond de gevel nog uit hout ( 6 ) .
Na het overlijden van Pedro de Salamanca, werd door zijn
executeur-testamentair en bijzonderste erfgenaam Alonso de
Santagadea zijn woning verkocht ( i ). Op 21 januari 1538 (n.s.)
werd Fernando de Musica en op 11 october 1548 Bentura
del Castillo in de helft ervan gerecht ( 8 ) . De andere helft behoorde op 10 juni 1552 aan de weduwe en kinderen van
Luis Gallo ( 9 ) . Op 31 maart 1571 (n.s.) verkochten Bentura
del Castillo, enerzijds, de erfgenamen van Luis Gallo, anderzijds, hun beide helften aan Mateo del Hoyo en diens echt(1) Bijlage I.
(2) Het achtergebouw van de bank van de Société Générale de
Belgique wordt eigenlijk opgetrokken op de plaats van de huizen
genaamd De Violette en t Zwarthuus. Vgl. Gilliodts, Zestendeelen, blz. 300.
(3) Bijlage IL
(4) Stadsarchief te Brugge, Archief van het consulaat van
Kastilië-Leon, gezegd van S
Spanje, te Brugge. Testament van Pedro
de Salamanca, dd. 29 januari 1524, met codicil. dd. 20 februari
1529, Franse vertaling, art. 38 van het testament.
(5) Ibidem, Authentieke kopie, f 0 36, art. 16 (van het codicil)
en f. 50-50 v..
(6) Ibidem, Franse vertaling, f 0 16 v. , art. 92 (van het codicil) :
« Je ordonne que la ou lon ne porroit vendre mes maisons ou de
present je demeure, que lon massone les devantures de bricques,
affin que la rente pour les fondations soit mieulx asseuree ».
(7) Ibidem, f o 4, art. 25 (van het testament).
(8) Stadsarchief te Brugge, Klerken van de Vierschaar, nr. 925
(Jan Telleboom), f o 90-91 v° : « Snouckaert, Sproncholf, laetsten
octobre [15171 ».
(9) Stadsarchief te Brugge, Klerken van de Vierschaar, nr. 180
(Jan de Corte), f 0 76-77 : « Present Griboval, Swarte, scepenen,
10 junij 1552...
in huuse met zynen appertinentien ende appendentien
...eeng
staende ten voorhoofde in de Langhe Wyncle, die men eedt de
Spaignaertstraete, an de westzyde van de voorn. strate, tzelve
huus ghenaempt Ter Violette, naerst den huuse gheheeten Tswarte
Huus, wylen toebehoorende Pieter de Salamanca ende ter date
van desen signeur Venture de Castille ende der weduwe van wijlen
Loijs Gaillo ende haerlieder kinderen, an de noordzijde, an deen
zyde.. ».
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genote Josina de Musica. Eindelijk werd op 8 juni 1590
Joris Michiels eigenaar van dit gebouw (1°).
Het staat dienvolgens vast dat om zo te zeggen gedurende
gans de XVIe eeuw het Zwarthuis in Spaanse handen geweest is.
De naam 't Zwarthuus wordt in 1548 voor het eerst in de
documentatie aangetroffen ( 11 ) . Om reden echter van het
getal topgevels, was hij reeds in 1590 door de benaming
De Vier Evangelisten vervangen (12) .
Het Zwarthuis in de Spanjaardstraat te Brugge was een
pakhuis voor Spanse wol ( 13 ) . In 1548-1549 woonde er señor
Cerezo (Serise) en liet er herhaaldelijk vee slachten, nl.
2 schapen, 6 kalveren en 10 geitjes ( 14 ) . In 1571 bestond dit
huis uit drie bergplaatsen en één stal, en in 1574 uit vier
bergplaatsen (wulleboyen) ( 15 ) .
Kort voor 1580 herbouwde de Castiliaanse koopman Mateo
del Hoyo het Zwarthuis ( 16 ) in baksteen met een verdieping.
Zodoende verdubbelde hij het getal bergplaatsen en bracht
het van vier op acht, ni. vier beneden en vier boven (17 )
In de gevel van zijn nieuwbouw plaatste hij volgend drietalig opschrift : 'T ZWARTHUUS, LA MAISON NOIRE,
LA CASA NEGRA. Het is dit eigendom dat, opgetrokken
kort voor 1580, om reden van zijn verval in 1900 met de
grond gelijk werd gemaakt. Wij bezitten thans nog twee
afbeeldingen ( 18 ) en de gevelsteen ervan.
De historici hebben omtrent La Casa Negra het volgende
beweerd. Couvez in 1850 dacht dat zij het pakhuis was geweest van de Spaanse natie als zodanig en veronderstelde
dat een deel ervan als gevangenis voor dit koopliedengild
(10) Zie Bijlage I. - Voor de latere eigenaars, zie L. Gilliodts,
Cartulaire de l'ancien consulat d'Espagne à Bruges (Bruges, 19011902), blz. 185.
(11) Zie Bijlage III.
(12) Zie Bijlage I.
(13) De Spaanse wol werd te Brugge in zogenaamde pakhuizen
gestapeld, die het eigendom waren van particulieren.
(14) Zie Bijlage III.
(15) Stadsarchief te Brugge,Chartes d'intérêt privé, nr. 1368
« Wij,... scepenen in Brugghe in dien tijden, doen te wetene allen
lieden dat quamen voor ons, als voor scepenen, sieur Matheo del
Hoyo ende jonevrauwe Jozyne de Musica, zyne huusvrauwe, de
welcke comparanten bezetteden, over hemlieden ende huerlieder
naercommers, sieurs Jehan Gaillo Desclada, Jehan de Peralta
ende Francisque Martines... up vier huusen, met hueren toebehoorten, twelcke vier wulleboyen zijn, danaf de drie staen ten
voorhoofde deen neffens den andren in de Langhe Wynckle, die
men noompt de Spaingnaertstrate, an de westzyde van diere, up
den houck van den straetkin met eenen hende, jeghens over thuus
Ten Ronchevale, ... ».
(16) Gilliodts, Zestendeelen, blz. 300.
(17) Zie Bijlage I.
(18) A. Duclos, Bruges, histoire et souvenirs (Bruges, 1910),
blz. 139. - Zie ook onze plaat blz. 363. Wijdanken de heer
J. De Coster, architect te Brugge, die ons toeliet zijn foto van
het verdwenen Zwarthuis te publiceren, alsook de heer G. Michiels,
kunstschilder aldaar, die zo vriendelijk was ze ons te bezorgen.
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gediend had ( 19 ) . In 1898 zag Finot in haar het primitieve
gebouw van het consulaat waaronder oorspronkelijk alle
Spanjaarden te Brugge zouden geressorteerd hebben (20).
Gilliodts in 1901 lokaliseerde ze op de hoek van de Vullepoorte of Kipstraat ( 21 ) . In 1910 identificeerde ze Duclos
met de Spaanse waag ( 22 ) . Al deze beweringen zijn evenwel
onbewezen of onjuist.
« Case » is thans te Brugge in de volksmond gelijk aan
gevangenis. Zo zegt men er nog in de « case » steken voor
in de gevangenis werpen. Men vertelt dat het Brugse woord
« case » afgeleid is van het Spaanse « casa », precies om

Drietalige gevelsteen van 't Zwarthuus,
gebeiteld kort voor 1580. -- Gruuthuse Museum te Brugge.
reden van La Casa Negra, de zogezegde gevangenis van
de Spanjaarden in de stad. Dit is echter louter fantasie.
In het Spaans betekent « casa » immers altijd huis en nooit
gevangenis. Daarbij hadden de consuls te Brugge alleen de
kennisneming in eerste aanleg van de burgerlijke zaken onder
hun landgenoten en bezaten ze het recht niet zelf iemand op
(19) A. Couvez, Histoire de Bruges (Bruges, 1850), blz. 310-313.
(20) J. Finot, Relations commerciales et maritimes entre la
Flandre et 1'Espagne au moyen 5.ge (Annales du Comité flamand
de France, dl. XXIV, 1898), blz. 282-283, 287, 288.
(21) Gilliodts, Consulat d'Espagne, blz. 184. Inventaire... de
Bruges, Introduction, blz. 517.
(22) Duclos, Bruges, blz. 526.
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te sluiten (23). Klaarblijkelijk gaat het hier alleen om de lokale
uitspraak van het Franse « cage » (kooi) , een woord dat
natuurlijk met La Casa Negra niets te maken heeft.
Nota. — Het Zwarthuis in de Spanjaardstraat moet men
niet verwarren met het gebouw in de Kuipersstraat, dat
heden als Het Zwarthuis bekend staat en in de XVIe eeuw
De Pensee heette. Cf. L. Gilliodts, Les registres des « Zestendeelen » ou le cadastre de la ville de Bruges de l'année 1580
(Annales de la Société d'Emulation de Bruges, dl. XLIII,
1893), blz. 258. Vgl. Archief van het Seminarie te Brugge,
Register getiteld « Dit naervolghende zyn aervelicke renten
toebehoorende d'abdye van den Eechoutte, gheypotekeert up
huusen ende landen ligghende binnen als buuten de stadt van
Brugghe, conforme den ouden rentebouck gemaeckt... ten
jaere 1543 », f° 66 (einde XVIe eeuw) : « Cuperstrate...
staen bezedt op een steenen woenste wesende upt noordthende casteelwys ende upt zuudthende loofwys ende daer
onder staet den inganck van de zelve woenste, staende metten
voorhoofde an de westzyde van de Cuperstrate, tjeghens
over Trobijnstratkin, ghenaemt tzelve huus De Pensee ».
JOS. MARECHAL

Bijlage I

Het Zwart Huus, alias De Vier Evangelisten in 1590
« Present Spanooghe, Dagua, den 8en juny 1590.
Compareert jo. Jozyne de Moucsica, als alleene ghebleven zynde
in schulde ende baete van den sterfhuuse van sieur Mattheus del
Oye, in zynen levene suppooste van de natie van Spaegnen residerende binnen deser stede, midts de renunciatie ghedaen van den
zelven sterfhuuse by sieur Jehan Luys Daguillera, als curateur van
Mattheus ende Cathelyne de kynderen van den voorn. Mattheeus
del Oye, apparente erfghenaemen van den zelven huerlieder vaedere,
by decrete ende auctorisatie van myn heeren de consuls van de
zelve naetie, in daeten 4en van dese jeghenwoordighe maent van
juny, onderteeckent M. de Mil... de welcke comparante ghaf halm
ende wettelicke ghifte sieur Baptista de Soto Velasques, ende dat
in presentie van Jooris Michiels, tzelve over hem ende tzynen proffycte accepterende, ende dat ten goeden title van coope, by den
voorn. sieur Baptista de Soto ten stocke ghedaen, van vier nyeuwe
huusen, met huerlieder toebehoorten, elck respectivelick wesende
twee boeyen, deene boven den anderen, te gaeder staende deen
neffens den anderen, eertyts ghenaempt Tzwart Huus ende nu De
(23) J. Marechal, La colonie espagnole de Bruges, du XIV e au
XVI . siècle (Revue du Nord, dl. XXXV, 1953, blz.5-40), blz. 26-27.
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Vier Evangelisten, danof de drie staen ten voorhoofde in de Langhe
Wyncle, die men noompt de Spaegnaertstraete, an de westzyde
van diere, tot op den houck van den straetkinne met eenen bende,
jeghens over thuus Ten Ronsevaele, naesten den huuse wylen

4

Het pakhuis 't Zwarthuus, gebouwd kort voor 1580,
door de Castiliaanse koopman in wol Mateo del Hoyo,
in de Spanjaardstraat te Brugge. - Fotoverzameling
van de heer J. De Coster, architect te Brugge.
toebehoorende Alliannes de Bouloigne, Loupes de la Couronne,
daernaer de naercommers van Nicolaes Hebbrecht ende nu sieur
Cornelis Willemssuene Draeck, an de zuudtzyde, an deen zyde,
ende tvoors. straetken an de noordtzyde, an dander zyde, ende
tvoors. vierde huus bachten den voors. houchuuse, int voors. straetken, tot jeghens de huusynghen wylen toebehoorende Henric
Ferrant, daernaer Garcia Darresti ende nu zelfs Garcia hoirs ende
aeldynghers, an de westzyde, an deen zyde, ende tvoors. houchuus
an de oostzyde, an dander zyde, up de Caertruesen landt ende der
andere diere toebehooren ... de voors. vier huusen ofte boeyen...
ende es te wetene dat wylen de voorn. Mattheeus del Oye erfach-

--- 364 -tich es gheweest in de voorn. parcheelen by lettren van ghifte, ghepassert voor schepenen deser stede, in daeten laetsten octobre 1571,
onderteeckent P. Telleboom, in kennessen ». Cf. Gilliodts, Zestend eelen, blz. 300.
-- Stadsarchief te Brugge, Klerken van de Vierschaar, nr. 848 (Lambert Sproncholf ), f° 545.

Bijlage II

De erve van het Zwarthuis in 1513
« Wij, Symoen van Steenhuse ende Willem de Priestere, scepenen in Brugghe in dien tyden, doen te wetene allen lieden, dat
cam voor ons, als voor scepenen, Pieter de Salemancque, coopman
van der nacie van Spaingnen, ende besettede over hem ende over
zynen naercommers Eeghin van Rooden, als clerc van der tresorye
ende ten behouve van der stede van Brugghe, up viere husen met
hueren toebehoorten, danof de drie husen te gadre staen deen
neffens den andren te voorhoofde in den Langhen Wijncle, die
men heet de Spagnaertstraete, an de westzyde van der voors. straete,
up den houc van eenen straetkine met eenen hende, ligghende
j eghens over thuus Ten Ronchevale, naesten den husinghen wijlen
toebehoorende Aleamus de Boulloigne, an de zuudzyde, of een zyde,
ende tvoors. straetkin, an de noordzyde, of andre zyde. Ende
tvierde hulls staende bachten den voors. hoechuse int zelve straetkin, naesten den huse toebehoorende Garcye Darresto, an de westzyde, of een zyde, ende tselve houchuus an dandre, up der Chaertruesen land buten Brugghe ende der andre diere toebehooren....
Dit was ghedaen int jaer duust vyfhondert dertiene, up den viere
ende twintichsten Bach van ougst ».
— Stadsarchief te Brugge, Chartes d'intérêt privé, nr. 111/414.
Bijlage III

Het Zwart Huus in 1548 bewoond door Señor Cerezo
« Edele, wyse ende voorzienighe heeren burchmeesters, scepenen
ende raden dezer stede van Brugghe, Jacop Lombaert, hulieden
onderdaneghen dienaere ende ontfanghere van den nieuwen impost
van den bestaelen binnen dezer stede ende scependomme van
Brugghe, vertoocht ende gheeft hulieden te kennene al eist zo dat,
ontrent de twee jaeren gheleden, meester Jan van Heede, hulieder
pensionaris, ghezonden was by den conselis van der Spaensche
natie ende hemlieden bevelende te adverteren huerlieder ondersaten
gheen beesten, als ossen, coeyen, scapen, beyten, calvers, lammers,
gheetkens ofte zwynen, te doen slane zonder teekene, maer dat zy
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teeken zouden doen halen, by huerlieder dienstboden, ten huuse
van Jacop Lombaert, die huerlieder teekens gheven zoude, zonder
ghelt daerof te nemene, maer zoude dat upscryven, twelcke hy
beloofde alzo te doene, ende hebben dat ghedaen den tyt van drie
maenden ofte daeromtrent ende naer dien tyt niet meer, maer hebben huerlieder beesten doen slaen zonder yet te vraghene, uten
welcken den zelve Jacop heeft gheweest by vier coeslaghers, die
gewoonlick in de natie slaende zyn, ende hemlieden ghevraecht
wat zy in de nacie zouden mogen ghesleghen hebben, twelck zy
hem ghedeclareirt hebben naer huerlieder beste onthout, zo ghy
lieden hier naer volghende bevinden zult, want anders en heeft hy
niet connen an de wete gheraken...
De zelve Spaengnaerden van huerlieder beesten die zy hebben
doen slaen van Paeschavent [ 15 ] 48 tot Vastenavent daernaer...
In de Noot Godts, an de Wynckelbrugghe, 5 scapen ende 4 calvers : 18 gr.... Sieur Serise [= Cerezo] int Zwart Huus, 2 scapen,
3 calvers ende 5 gheetkens : 15 gr....
De zelve Spaengnaerden hebben ghesleghen van Paeschavent 1549
tot Sint Jansmesse daernaer...
Sieur Seryze int Zwart Huus, 3 calvers ende vyf gheetkens :
11 gr.... ».
- Stadsarchief te Brugge, Archief van het consulaat van KastiliëLeon, gezegd van Spanje, te Brugge. Dossiers 1428-1549.

FAMILIEBOOM VAN WARDEN

OOM

Wie zegt Warden Oom zegt Hooglede. Maar de kleine Ward
Vermeulen werd geboren te Beselare en heeft er het begin van
zijn kindertuin doorgemaakt. En hij is er later nog dikwijls op
bezoek gekomen bij nonkel en tanten. Beselare wilde zijn eretitel
niet laten verduisteren en heeft in juli 1961 een waardige gedenkdag gehouden van het geboortejaar 1861. De inrichters hebben nu
de kroon op hun werk gezet door de publicatie van een keurig
gedenkboek van 80 bladzijden : een bijzonder waardevolle uitgave
door de Familiestamboom van Edward Vermeulen (blz. 33-63), die
door Jozef Maes, de bekende geschiedschrijver van Beselare, werd
samengesteld. Nog een stap, en we krijgen de gewenste familiegeschiedenis, niemand is daartoe beter uitgerust dan de auteur.
Als een welkome toemaat brengt dit boek de opstellen van
Warden Oom over Beselaarse volkstypen : Mutsje, Siska en Patiste, en Tiste Casier van de Kortekeer. Mogen we ook nog een
lijst van Beselaarse woorden en wendingen verwachten uit de boeken
van Warden Oom ? Aanbevolen.
A. V.
— Aandenken aan de Warden Oomhulde te Beselare. 80 blz. Met
ill. Prijs 60 F • te verkrijgen door overschrijving op postrek. 1473.61
(Maes Jozef, Beselare).
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SERGEANT DE BRUYNE VAN BLANKENBERGE
Hij was in 't jaar 1886 soldaat bij 't tweede Piotten te Gent,
als « volontaire avec prime », Vlaams; een « verkochte man », namelijk een plaatsvervanger van een burgerszoon van Blankenberge die
er hem ingeloot had, maar wiens ouders een man hadden gekocht,
in die tijd tegen 1.100 frank voor twee jaar dienst.
De Bruyne had het tot korporaal gebracht en wilde ter roe of
ter hand hoger op, maar was daarvoor te weinig geletterd en kon
bovendien te weinig Frans. Voor de officieren had hij groot ontzag,
want hij zei dat ge van die mensen veel moet verdragen omdat ze
allemaal een beetje zot zijn van de moere in de kop van te veel
te studeren.
Hij sliep naast mijn vader in de kazerne van het tweede Linieregiment op de Kattenberg, alzo geheten omdat daar vroeger de
toveressen bijeenkwamen op gewestelijke vergaring, elke nacht vóór
een grote hoogdag en elk jaar, om vandaar de reize te aanvaarden
voor het internationaal heksencongres op den Harz, als ze door
't geluchte reden op een bezemstok of op een hond of een kat.
In de jaren '80 huisden rond de kazerne de kamerkatten, maar dat
was een ander soorte, en die kattekoten zijn afgebroken onder
burgemeester Emiel Braun, een liberaal, de broer van Alexander,
die katholiek was en aan zijn broer gevraagd had om geheel de
stad Gent te doen kuisen.
Zo De Bruyne was korporaal, en toen hij wachtdienst had deed
hij gelijk de andere : knopen blinken en schoen poetsen. Daarbij,
een serieuze piot 'n ging naar de kamerkatten niet maar ging de
zondag tot aan de Zuidstatie bergaf van den Blandinusberg langs
de Lammerstrate. Ze konden daar een knapkoek knappen voor
twee cents of ze kochten er een doosje schoensmeer voor zeven cents
en half van Napoleon Rinskopf van Gendbrugge. Of daarna gingen
ze dansen naar de Valentino op de Kuiperskaai, maar ze versleten
daar te veel schoen en werden daarom op « franse soldije » gezet :
zeven stuivers te weke in plaats van de gewone pree van 28 centiemen
of 1 frank 96 te weke. Voordien met de gewone pree 'n kregen
ze dat geld in de zak niet ; dat werd afgehouden op de mast (zie
nota) en als ze te veel in de schuld stonden werden ze op franse
sufdi je gezet om af te korten.
Bij 't dansen versleten ze te veel schoen : dat was 3 frank en
10 cents voor zolen en achterlappen ; en ook de stijve kraag werd
vet, en tijdens d'inspectie werd dat gezien en voor 't herboorden
van de kraag werden ze voor een kwartje frank in 't krijt gezet
op de mast.
Hadden ze geen geld, ze gingen langs de Leie wandelen tot aan
't Patijntje of vogels vangen in Latem, en in de winter gingen ze
naar de Lange Munte of naar de Vlaanderstraat om te gaan rieken
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aan d'openstaande keldervensters van de taartebakkers, waar 't zo
eendelijk goed rook dat De Bruyne en Pier van den Berghe van
Deinze hun muts op de kelderrooster legden om de reuk van de
rijke-mensenstaarten op te vangen en daaraan te snuiven tot ze weerkwamen in de kazerne.
Een keer, uit pure kurieuzigheid, zijn ze om een glas bier geweest
om te weten hoe 't daar was. Dat was in « Ons Huis » op de
Vrijdagmarkt, maar ze vlogen er buiten omdat 't verboden was en
't op de lijst stond van de verboden huizen die aan de nagel op
alle kamerdeuren hing.
Korporaal De Bruyne 'n was van de domste niet. Zekeren dag
was zijn pompon gestolen en de zondag, zonder pompon op de sjako,
dat was niet buitengaan. Maar De Bruyne ging naar 't achterste
van de kamer, stekte daar een pompon van de kapstok, knabbelde
de koperdraad wat krom en slam, en stak hem op zijn sjako. Toen
de bestolene kwam klagen zei De Bruyne : « Kunt ge hem herkennen ? Ze zullen de mijne niet scheef slaan, want ik ken hem
uit de duizend », en hij toonde de verknabbelde koperdraad van
de gestolen pompon. En weg was de olijkaard, recht naar de Valentino. Een pompon, moet ge weten, was een duur stuk van de
zondagskleding. Dat kostte 45 centiemen, of meer dan een halve
week franse soldij.
De Bruyne leerde de versbinnengekomen schachten slim zijn. « Als
er een officier naar je roept, » zei hij, « Hela, voela, dietla, sosla,
dat is om je een gazette te doen halen naar de Zuidstatie en ge
zijt 't schoonste van de zondagachternoene kwijt. Als ze dat roepen
is 't voor een karwei. 'n Keer je niet om, en komen ze achterna
gelopen en vragen ze bescheed, niets zeggen is zwijgen en als ze
wat vragen in 't frans, zeg dat je 't niet 'n weet. »
Zekere zondag zat hij gezeten op zijn bed te futselen aan een
blikken doosje. Hij lei daar een dun blaadje papier in en op 't papier
wat tabak ; hij wreef de tabak uit op lengte en draaide aan een
werveling, schudde wat, klaaide 't doosje om en een sigaret viel in
de palm van zijn hand.
« Wat is dat ? » vroegen de pijperokers. « Dat is een sigaret,
zei De Bruyne. In Parijs 'n doen ze niet anders. Ik kreeg dat van
mijn zuster die vrijt met een Parisien. »
Dat sigaretten maken was gauw in ons land gekend en in 't jaar
'87, bij 't afzwaaien, draaiden de helft van de compagnie al hun
sigaretten.
In die tijd is korporaal De Bruyne naar Congo vertrokken, gelijk
hij zo dikwijls had voorspeld, omdat hij « van zo zaan hij op den
boot zou stappen, hij sergeant zou zijn ». En hij is er gesneuveld
toen zijn luitnant ziek lag in 't veld al den overkant van de riviere,
en dat spijts de vermaning van kapitein Desideer Scheerlinck van
Deinze die hem toeriep dat overzwemmen nodeloos was, want dat
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luitnant Lippens al in de rochel lag en dat de menseneters hem
— De Bruyne -- en Lippens zouden oppeuzelen.
« Is dat korporaal De Bruyne waar we nevens sliepen op den
Kattenberg ? » vroeg Pier Van den Berghe toen men dat vertelde,
't was een felle man, maar z6 aan uw einde komen 'n is maar bot,
en 'k hebbe nog liever geen standbeeld en voor wijf en kinders
hele dagen te weven dat 't snoert.
Ziedaar het kort beschrijf van de soldatendienst van sergeant
De Bruyne bij 't tweede piotten te Gent, zoals ik het meer dan eens
heb horen vertellen van zijn kameraden van Deinze.
Nota. — Mast is soldatenfrans voor « masse d'habillement », de persoonlijke rekening van elke soldaat, met in debet al de uitgaven voor
kleden en reden, verstellen, en alle leveringen uit het magazijn van de
foerier, behalve de tafelkost. Op het krediet, de afhoudingen van de
soldij zoveel dagen a F 0,28 per dag, met een beginsaldo van F 10
gestort door het Ministerie van Oorlog, en verder ook op het krediet,
een premie voor goed doelschieten, of van een vrijwillige storting van
de soldaat als hij geld kreeg van thuis. Alle posten werden geboekt in
het Soldatenboekje dat de militair steeds op zak had. Het is uit zo
een soldatenboekje van de tijd dat ik de prijzen der waren geput heb.
G.P. BAERT

VALSE MATEN STUKSLAAN

Het stukslaan van een valse maat, in casu een vervalst havot,
te Ieper in 1268 (Biekorf 1962, 320), is geen alleenstaande geval.
En evenmin het stukslaan voor de deur van de schuldige. In een
Iepers schepenvonnis van 1369 werd Willem Balliukin veroordeeld
tot dezelfde straf als zijn stadsgenoot Clais Mesie honderd jaar
vroeger : een boete van 3 pond te betalen en de valse maat te
zien stukslaan op de drempel van zijn huis (le mesure à dépéchier
sour le seul de se maison) . Volgens P. De Pelsmaeker, Sentences
échevins d'Ypres nr. 757 (Brussel 1914) .
Te Dordrecht was hetzelfde strafrecht in voege, met dit onderscheid, dat de vervalste graanmaten niet stukgeslagen doch verbrand
werden. Het Keurboek van deze Hollandse stad bepaalde in 1401
dat koren en ander goed moesten gemeten worden met een maat
die het ingebrande stadsmerk droeg en die door de stadsofficieren
geijkt was. Gebruikte iemand een andere maat « dats op ii j . pont
ende die maten te bomen voer zijn dore ». (E. Gailliard, Keure
van Hazebroek I 405).
De oude inhoudsmaten waren meestal uit hout en kuiperswerk.
Van sommige tonnen (o.m. voor smout en zaad) was, te Brugge,
de « watermate » of standaardmaat bewaard in het St.-Janshospitaal.
C. B.
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HET VOLKSONDERWIJS TE PITTEM
1800-1823

Het lager onderwijs kreeg in onze gewesten vooral na 1800,
onder het impuls van de Franse centrale besturen, stilaan een vaste
vorm. De wetgever ging zich nu interesseren aan het probleem van
het volksonderwijs en verscheidene wetten, die dit gebied bestreken,
kwamen tot stand. Dat wil echter niet zeggen dat deze onmiddellijk
tot in de kleinste Westvlaamse gemeente uitgevoerd werden. Ten
gevolge van de wet van 11 Floréal an X op het lager onderwijs,
moesten de gemeenten « primaire » scholen inrichten, waarvan de
onderwijzers door de gemeentebesturen moesten aangesteld worden.
Deze leerkrachten zouden gedeeltelijk betaald worden door de lokale
besturen, die hun ook een lokaal ter beschikking moesten stellen
of hun, bij onstentenis hiervan, een logementsvergoeding uitkeren.
Aan het onderwijs in de Franse taal zou in deze scholen een bijzondere zorg besteed worden en dat gebeurde niet zonder moeilijkheden. Daar waren het gebrek aan bevoegde leerkrachten, het lijdelijk verzet van de plaatselijke autoriteiten en de weigering van de
ouders hun kinderen aan deze scholen toe te vertrouwen ( 1 ) .

Gemeentelijk onderwijs ten tijde van Napoleon
Te Pittem werd het schooltje van koster J an Retsin — door de
Fransen gesloten op 10 Floréal an VI (29 april 1798) — heropend
in maart 1800 door zijn zoon Leo Retsin ( 2). Dit eenvoudig
schooltje was ondergebracht in de woning van de kinders Retsin
in de Koster- of Verbieststraat. Door het gemeentebestuur werd
deze instelling beschouwd als de officiële primaire school van Pittem.
Leo Retsin « instituteur primaire » kreeg een gemeentelijke wedde
van 25 F per jaar en ontving daarenboven nog een zelfde bedrag
als vergoeding voor het aanwenden van zijn woning als gemeenteschool. En voor de jaarlijkse prijsuitdeling betaalde men hem nog
een aanvullende vergoeding van 30 F. Zij waren dus te Pittem in
orde met de wet. Ook werd bij Leo Retsin wat Frans aangeleerd
en het was in de Pittemse dorpsmentaliteit een teken van « goede
(1) Annuaire du Département de la Lys pour l'année 1806, Bruges, G. De Busscher, blz. 377. - De bronnen van onze bijdrage
zijn allerhande stukken uit het modern archief van de gemeente
Pittem : registers van de beraadslagingen van de gemeenteraad,
briefwisselingsregisters, registers van de burgerlijke stand en van
de bevolking, gemeenterekeningen, enz. bewaard ten , gemeentehuize te Pittem, en de verschillende bundels « Onderwijs » thans
in het fonds Pittem op het Rijksarchief te Brugge. Zie ook onze
Geschiedenis van Pittem, Pittem, 1951, blz. 200-204.
(2) Zie ons artikel Het Volksonderwijs te Pittem vóór 1800, in
Biekorf, jg. 1950, blz. 25-31.
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stand » naar de « Fransche schoole » van de koster te kunnen
gaan.
Op de gemeente bestonden ook nog meerdere « kleine-kinderenscholen » of « bijscholen », waar door vrouwen of ouderse jonge
dochters de catechismus werd aangeleerd aan de kleine kinderen uit
het gebuurte, die intussen ook leerden spinnen en breien. Deze
«spinetteschoolkinders» vierden jaarlijks op 25 november Sinte
Katharina als patrones, terwijl de « Fransche schoolkinders », die
heel wat geleerder waren, Sint Jozef of « Saint Joseph » als voorspreker in de hemel aanriepen.
Zo leerde en onderwees iedereen om het best te Pittem tot in 1810.
Het jaar te voren had Jan Jozef Ocket zich op deze gemeente
gevestigd, samen met zijn ouders en zijn zuster Francisca, die er
een kleine wijn- en likeurhandel uitbaatten. Jan Ocket, die te Pittem
een belangrijke rol in het gemeentelijk leven zou spelen, was geboren
te Oostende in 1781 en had daar de « école de mathématiques »
gevolgd en was nadien bediende geweest « dans différentes administrations tant de la marine que de terre ». Later was de familie verhuisd naar Tielt en kwam vandaar, in 1809, naar Pittem afgezakt.
Van de stad naar de buiten !
Wellicht bleek de wijnhandel niet winstgevend genoeg te zijn
op die buitengemeente, en om zijn talenten een werkterrein te
geven opende Jan Ocket in 1810 een lagere school, die onmiddellijk
als de « école primaire » van de gemeente beschouwd werd. Jan
Ocket werd in zijn onderwijsambt bijgestaan door zijn zuster Francisca, en later ook nog door zijn neef Albert Casimir Ocket. Lijk
het bloed, kruipen de talenten waar zij niet gaan kunnen en wij
zien hoe Jan Ocket werd, wat wij nu een « cumulard » zouden
noemen : hij was de officiële onderwijzer van de gemeente, bediende
van de burgerlijke stand op het stadhuis, griffier bij ie politierechtbank en verzorgde hoe langer hoe meer het schrijfwerk op het
gemeentesekretariaat. Op 15 juni 1815 werd Ocket vast benoemd
als nieuwe gemeentesekretaris, maar bleef toch ook gemeenteonderwijzer tot einde 1822.
Meester Ocket bekwam in 1811 een toelating tot het geven van
onderwijs, hem verleend door D. Van Hulthem, rector van de
Academie te Brussel. De prefekt van het Leiedepartement had hem
reeds op 6 maart 1811 een jaarlijkse logementsvergoeding van 200 F
toegekend. Tot in 1822 was de « Fransche schoole » van Ocket ingericht in een lokaal van het grote herenhuis van Mevr. de Muelenaerevan Outryve op de zuidelijke hoek van de Markt en de Kauwstraat (3).
(3) Over dit herenhuis, zie ons artikel Het ware geboortehuis
van Verbiest, in Biekorf, jg. 1950, blz. 61-64.
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De uitbreiding van het lager onderwijs in de Zuidelijke Provinciën werd na 1815 ernstig door Willem I aangepakt ( 4). De schoolwet van 1806, die in het Noorden van kracht was, werd nu ook
toepasselijk in het onder dat opzicht verachterde Zuiden des Koninkrijks. Het is opvallend hoe op het einde van het Franse regime
en onder Willem I talrijke private schooltjes op de gemeente werden
geopend en die, terloops gezegd, elkaar vinnige concurrentie aandeden.
Meester Jan Ocket was ook een zorgvuldig gemeentesekretaris
en uit zijn geordend archief over het onderwijs te Pittem onder
Willem I, vallen heel wat konkrete gegevens te rapen.
Het programma van zijn school omvatte volgens zijn opgave
van 23 december 1817 de volgende vakken : da belle ,écriture
anglaise, la lecture et l'orthographe des Iangues flamande, hollandaise et francaise, le calcul décimale (sic) et arithmétique ordinaire ».
Op zijn inlichtingenstaat van 24 mei 1819 voegt Ocket er nog bij :
« les principes de morale et de religion chrétienne ». In zijn onderwijs, schrijft Ocket op 23 december 1817, volgt hij de wettelijke
beschikkingen van de « Maatschappij tot nut van het algemeen ».
De dagorde die Ocket in 1816 volgde was nogal eentonig. Omwille van de zeldzaamheid van dergelijke opgaven geven wij dit
« ordre de l'école » hierna volledig weer :
Ordre de l'école
Lundi. Matin : escriture et taille des plumes.
Après diner : dictée en frangais ; après cette dictée faite,
on l'eppèle mot par mot, chacun a son tour ; après cela,
dictée au net.
Mardi.
Matin : escriture et taille des plumes.
Après diner : chacun dit sa leron et répette sa leron
apprise par coeur.
Mercredi et jeudi. Id.
Vendredi. Matin : escriture, etc.
Après diner : dictée flamande, en suivant la méthode
comme pour le francais.
Samedi. Matin : catéchisme.
Après diner : congé.
(4) Betreffende de algemene onderwijstoestand in ons land voor
die jaren zie o.m. A. Sluys, Geschiedenis van het onderwijs in
de drie graden in België tijdens de Fransche overheersching en
onder de regeering van Willem I, dl. I, Gent, 1912, (Koninklijke
Academie voor Taal- en Letterkunde, VIe reeks, nr 41). Ook
M.A. Nauwelaerts, Meesters en leraren, in Flandria nostra, dl. III,
Antwerpen, 1959, blz. 349-385 inz. blz. 370-383.
Voor West-Vlaanderen : onze bijdrage Het lager onderwijs in
West-Vlaanderen tijdens het Verenigd Koninkrijk, in De Weg,
Roeselare, 12e jg., 1950, blz. 22-25, L.A. Ducheyne, De toestand van
het gemeentelijk onderwijs, inzonderheid in West-Vlaanderen, bii
het begin van de XIXe eeuw, in Handelingen van het genootschap
« Société d'Emulation », Brugge, dl. XCII, 1955, blz. 22-37. - De
toestand op dit gebied in een kleine Westvlaamse stad, nl. Veurne,
werd gedetailleerd beschreven door Kan. F. Van den Berghe,
Geschiedenis van de Latijnsche schoole en van het bisschoppelijk
college te Veurne, Veurne, 1952, blz. 92-96 en blz. 110-117.
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Alhoewel rekenen op zijn programma stond, komt dit vak niet
op de dagorde voor. Wellicht hield Ocket zich niet letterlijk aan
die al te eenzijdige werkverdeling.
Het onderwijs werd zes uur per dag gegeven. De gebruikte
straffen om de nalatige of « stoute » leerlingen op het rechte pad
terug te brengen waren, schrijft Ocket in 1819, « écritures d'exemplaires, verbes et lesons de catéchisme après les heures de classe ».
Dus weinig nieuws onder de zon tot op de dag van vandaag.
Het aantal leerlingen dat in deze school ingeschreven was schommelde sterk naar gelang het jaargetijde. 's Winters was het schooltje
overbevolkt, maar 's zomers liep het bijna leeg. In 1816 waren er
tijdens de winder 35 kinderen op school ; in 1819, 40 kinderen
's winters en slechts 12 tijdens de zomer. Het betrof in deze instelling kinderen tussen de 10 à 12 jaar oud die reeds voordien een
of andere « bijschool » hadden bezocht. Het schoolgeld bedroeg
15 à 20 cent Brabantse per maand (1816), doch enkele leerlingen
van onvermogende ouders werden ook toegelaten, waarvoor de gemeente een toelage van 25 gl. per jaar vastlegde.
op het einde van het schooljaar hield Ocket grote wedstrijden
per vak voor de « prix de la commune ». De laureaten in de vakken
catechismus, lezen, « taille des plumes » en van diktee ontvingen
een zilveren medaille en een Frans prijsboek. Onder de uitgereikte
prijsboeken in 1813 vinden wij o.m. de volgende titels : Morceaux
choisis van Fénélon, Buffon en Bourdaloue ; L'écolier chrétien, La
mort d'Abel, Merveilles de la nature en France, Catéchisme de
Fleury, enz.

Feitelijk was de school van Ocket, gewapend met zijn toelating
van de rector van de Brusselse academie, de enig wettelijk toegelaten onderwijsinstelling van de gemeente. Op 12 november 1816
werd Ocket door Willem I met een rijkswedde bedacht van 150 gulden per jaar.
Bij besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 21 januari
1818, in uitvoering van het K.B. van 9 september 1817, moest elke
schoolhouder uit de provincie zich aanbieden voor de provinciale
onderwijsjury, die de bekwaamheid van elke kandidaat-onderwijzer
zou onderzoeken ( 5) . Alleen zijmm die het bekwaamheidsgetuigschrift
veroverden mochten onderwijs geven, terwijl de klandestiene onderwijzers door de gemeentebesturen moesten opgespoord en aangeklaagd
worden.
De schoolhouders te Pittem, die het vereiste getuigschrift bekwamen, maakten rond hun nu officieel erkende capaciteiten de
nodige reklame om de school van Ocket nog meer concurrentie
aan te doen. Einde 1818 kloeg meier Pruuost, of juister de gemeentesekretaris-onderwijzer Ocket, bij de distriktkommissaris over
(5) Verzameling der akten van algemeen bestuur der provincie
West-Vlaanderen, Brugge, dl. X, 1821, le halfjaar, blz. 178-183.
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de talrijke schooltjes op de gemeente en over het wantrouwen dat
tegenover zijn school bestond. Hij schrijft o.m. : « ... il ne devrait
point en exister d'autres (écoles), pour la raison toute simple que,
si dans une commune il existe un instituteur pensionné du gouvernement et un autre qui exerce sur son simple certificat de capacité
ou sans, les parents des élèves les dirigent sur ces écoles, parce que
les écclésiastiques qui abusent de la crédulité du peuple de la campagne, les font entrer dans ces écoles ou ils enseignent à leur
volonté... ».
Begin 1819 dacht het gemeentebestuur er aan, op aandringen van
hogerhand, het bijschooltje van Petrus Tavernier (zie verder) aan
te nemen en hem een toelage te verlenen van 25 gl. per jaar. Dat
was niet naar de zin van Ocket « puisque sous le régime f rancais,
il n'y avait également qu'un seul établissement de ce méme genre...
car on ne peut pas supposer que ce soit le grand nombre d'écoles
qui peut contribuer à la faire fleurir... ».
Hoe langer hoe meer werd Ocket in beslag genomen door zijn
bezigheden op het gemeentehuis en door zijn andere functies op de
griffie van de politierechtbank en als sekretaris van het armbestuur.
De eisen door de regering ten aanzien van het onderwijs gesteld,
vooral dan aan de onderwijzers die, zoals Ocket, een niet te versmaden rijkswedde genoten, werden met de dag groter. Ocket vond
geen tijd om, zoals zijn collega's met rijkswedde, gedurende de
zomermaanden van 1821 te Brugge de « pedagoog-lessen » te volgen,
om de nieuwe verbeterde methode te bestuderen. Dat viel niet in
de smaak van de heren van de provinciale onderwijsjury, die vernomen hadden in augustus 1821 dat de school van Ocket opgehouden had te bestaan bij gebrek aan leerlingen. Het was wel zo,
dat de andere dorpsschooltjes van b.v. Petrus Tavernier en Leo
Retsin meer bezocht werden dan _de gemeenteschool. Inmiddels was
Francisca Ocket, die haar broer bijsprong op school, in mei 1821
getrouwd met deurwaarder Dom. Verhuist, zodat het onderwijs
in de gemeenteschool fel achteruit was gegaan. Jan Ocket nam
ontslag als onderwijzer op 9 november 1822 en overleed te Pittem
op 10 juni 1833.
De aankoop en verbouwing van een schoolgebouw en moeilijkheden rond de benoeming van een nieuwe gemeenteonderwijzer,
stelden de aankomst van meester Ocket's opvolger enkele maanden
uit, zodat er tot juli 1823 geen onderwijs in de gemeenteschool
gegeven werd.

De nieuwe gemeenteschool 1818-1823
Zoals boven aangestipt, werd het officieel lager onderwijs tot
verstrekt ten huize van de onderwijzer Retsin in de huidige
Verbieststraat en daarna, ten tijde van Jan Ocket, in een lokaal
1809
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van het grote herenhuis van Mevr. Gregorius de Muelenaere - van
Outryve op de Markt. Na 1815 werd de bouw van scholen en
onderwijzerswoningen door de regering sterk aangemoedigd of zelfs
aan de gemeenten verplichtend gemaakt ( 6) . Te Pittem verliep dit
niet zonder moeilijkheden.
Reeds bij de benoeming van Ocket als onderwijzer te Pittem bij
K.B. van 12 november 1816, drong de regering aan bij het gemeentebestuur de tot dan toe voorziene huisvestingsvergoeding voor de
onderwijzer te gebruiken voor de bouw of aankoop van een schoollokaal. Dat voorstel viel in goede grond. Eerst werd gedacht het
mooi gelegen stuk bouwgrond ten noorden van het gemeentehuis te
kopen : <de plus convenable qui existe dans cette commune tant
pour sa bonne situation au centre, que pour sa belle exposition
sur la partie la plus élevée de l'endroit », schrijft meier Pruuost in
december 1817. Doch met het bouwen van een school en een huis
zouden de onkosten wel 6000 gl. bedragen, en dat was blijkbaar
te veel. Het zou voordeliger zijn een goed gelegen woning aan te
kopen en die te laten verbouwen.
De keus van de gemeente viel eerst op de gekende herberg en
brouwerij « De Kroon » op de Markt, maar daarvoor werd ook
4500 gl. gevraagd, wat weer te veel was. Verscheidene andere projekten werden naar voor gebracht, tot uiteindelijk een overeenkomst
werd bereikt met We Pieter Beel-Van Severen, die bereid was haar
eigendom, bestaande uit twee oude woonhuisjes gelegen wat ten
noordwesten van het gemeentehuis, te verkopen. In zijn beraadslaging van 8 april 1818 stelde de gemeenteraad zich voor deze
huisjes aan te kopen voor 2500 gl. Nederlandsch of 2142,88 gl.
Brabantsch, te betalen in gelijke jaarlijkse derden en met in genottreding op 1 mei 1819. Een K.B. van 23 december 1817 voorzag
reeds een toelage van 800 gl. aan de gemeente Pittem « pour le
prompt achat d'un local pour l'instruction publique ». Na het gunstig
advies van de provinciale onderwijsjury van 19 september 1818,
keurde het College van de gedeputeerde staten van West-Vlaanderen
op 20 november 1818 het Pittemse voorstel goed en machtigde het
gemeentebestuur tot de aankoop van die twee huisjes over te gaan
onder de voorgestelde voorwaarden. De verkoping ging door v66r
notaris J. F. Vermeulen te Pittem op 7 januari 1819. Dit eigendom
vormt de kern van de tegenwoordige gemeentegebouwen, gebruikt
door de Katholieke Jongensschool te Pittem. Het verbouwingsplan
(6) Het K.B. van 29 augustus 1826 stelde een fonds van 100.000
gulden beschikbaar bij het « Amortisatie Syndicaat », waar de
gemeenten leningen konden afsluiten voor het bouwen van scholen.
In 1827-1828 ontleenden 17 Westvlaamse gemeenten aan het fonds
een globaal bedrag van 28.550 gulden d.i. meer dan 25 % van het
beschikbaar gestelde bedrag. Tussen 1817 en 1828 werden in WestVlaanderen 95 nieuwe scholen en 59 onderwijzerswoningen gebouwd. Zie Verzameling der akten,.. dl. XIX, 1828, blz. 266-272 ;
dl. XX, 1829, blz. 306-307 ; dl. XXI, 1830, blz. 282-286,
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van de provinciale architect Van Caneghem van 6 maart 1819 voorzag een merkelijke verbetering van het zuidelijk gelegen huisje dat
moest dienen als schoolhuis, terwijl het andere huisje veranderd
zou worden in een ruim klaslokaal. De onkosten van deze werken
werden op 1400 gl. geraamd.
Er kwam echter een grote moeilijkheid opdagen toen bleek dat
het verkochte eigendom stond op cijnsgrond die toebehoorde aan de
Prins de Croy, voormalig heer van Pittem. Van dit belangrijk feit
werd geen melding gemaakt in de notariële akte en door deze toestand werden de belangen van de gemeente in zekere mate geschaad.
Hiertegen werd verzet aangetekend door de distriktkommissaris, die
van deze toestand op de hoogte was geraakt. Op 8 mei 1820 gaf
deze ambtenaar bevel aan het gemeentebestuur van Pittem de betalingen op te schorten en de reeds betaalde sommen van de verkoopster terug te vorderen. Het gemeentebestuur van zijn kant
hield er echter aan in het bezit te blijven van dit eigendom en
achtte dat de koop wel geldig gesloten was. Het voerde daarbij
aan dat iedereen van deze situatie op de hoogte was, want, met de
grond inbegrepen zou de verkoopswaarde veel hoger gelegen hebben.
De hogere overheden bleven op hun ingenomen standpunt en op
10 mei 1820 vernietigde het College van de gedeputeerde staten
te Brugge zijn akkoord van 20 november 1818. Het eiste ook verbreking van het aankoopskontrakt en de onmiddellijke terugbetaling
van de reeds betaalde sommen. Anderzijds wilde de verkoopster,
We Beel, hiervan niet horen, daar de huisjes reeds twee jaar onbewoond waren en veel schade hadden geleden. De strooien daken
waren rot en alle ruiten aan stukken. In plaats van het tot een
proces te laten komen, zocht het gemeentebestuur tot een wijzer
oplossing te komen.
Met dat doel had het gemeentebestuur, in de persoon van schepenvrederechter Amerlinck, onderhandelingen aangeknoopt met Baron
Jacques Philippe Pecsteen de Sweveseele, gevolmachtigd zaakwaarnemer van Prins Auguste Philippe de Croy, wonende te Dolmen
in Westfalen. Baron Pecsteen was onmiddellijk bereid de betwiste
cijnsgrond, groot 18 a 15 ca, aan de gemeente Pittem af te staan
voor de geringe som van 308,57 gl., waar de werkelijke waarde heel
wat hoger lag. Van haar kant wilde de verkoopster, We Beel, de
overeengekomen verkoopprijs verminderen met 20 pond of 103,15 gl.
Op 26 oktober 1821 verklaarde de Pittemse gemeenteraad zich
akkoord met deze voorstellen « tot hey! van het onderwys ». Tegenover deze gunstige wending herzag de provinciale overheid op
24 december 1821 haar vroegere beslissingen en machtigde het gemeentebestuur van Pittem over te gaan tot de aankoop van de
cijnsgrond en de verminderde verkoopprijs van de huisjes te aanvaarden. Op 2 april 1822 werden deze twee aanvullende notariële
akten gepasseerd voor notaris C. de Roo te Tielt,
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tijdens de maanden augustus 1822 - februari 1823. In februari 1824
werd de tuin aangelegd en de doornhagen geplant door hovenier
Pieter Roozeboom. De totale onkosten bedroegen 949,11 gl. Het
nieuw klaslokaal was 8,70 m lang op 6,50 m breed en 3 m hoog en
was geschikt voor 85 kinderen.
Tijdens de zomer van 1823 werd de nieuwe school in gebruik
genomen door de opvolger van Jan Ocket, nl. de pas genoemde
gemeenteonderwijzer Ignatius Scherpereel.
V. ARICKX

KLOKKENGIETERS DE LEENKNECHT (ALIAS VAN HARELBEKE)

Kontrakt met Kapittel van Harelbeke
De schrijver van de interessante studie over dat klokkengietersgeslacht (Biekorf 1959, 321-340 ; 1962, 297-301) zal zich waarschijnlijk soms afgevraagd hebben : Waarom bezit of bezat Harelbeke, de bakermat van de Leenknechts, geen Leenknecht-klok ?
De kerk van Harelbeke heeft er ten minste één besteld. Dat
leert ons het Register der Gedingen nr. 9, berustend in het stadsarchief te Kortrijk.
Op f. 270° van dit register staat de korte inhoud van een proces
dat meester Michiel den Leenknecht ingespannen had tegen « heere
Jan de Waghemaker » die hem, in naam van de kerk van Harelbeke, besteed had een klok te maken te 22 sch. gr. thondert, hetgeen « in scale gewoghen beliep 7 p.gr. ». De Leenknecht eiste
4 pond gr. als reste (der betaling) .
De Heer Jan de Waghemaker, bijgestaan door zijn meesters,
de deken en het kapittel van Harelbeke, beweerde dat « de clocken
meswrocht [waren] in twee zaken, te wetene in voorme ende stoffe
ende nimmermeer luudt gheven en zal naer haer ghewichte van
stoffe » en « ontfanghen of anverden (van clocken dwelcke es
een eeuwich goed) niemand quetse commen en mach voor zoe
tharen stede hanct ende luudt ».
Als getuigen in dit proces, dat op 16 januari 1438 (n.s.) werd
afgewezen, staat jammerlijk alleen vermeld « clockgiet meesters »,
zonder namen te vernoemen.
De heer Maenschijn, advokaat van Leenknecht, verloor de zaak
tegen heer Wouter Denijs, advokaat van het Kapittel. De klok zal
nooit geluid hebben over Harelbeke. Dit wil echter niet zeggen dat
de kerk er geen andere en oudere bezat.
G. POTTIE
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HET KALVARIEKRUIS
OP HET KERKHOF TE RUMBEKE

De oudste kerkhofkruisen (kalvariekruisen) in onze dorpen zouden dateren van omstreeks 1750, of vroeger misschien...: zo meent
C. B. in Biekorf (1962, 320), voortgaande op de overlevering. Voor
Rumbeke is dit alleszins heel wat vroeger dan 1750. In 1681 werd
door de zorgen van pastoor Devriendt, die te Rumbeke stond in
1678-1708, een kerkhofkruis opgericht en ik ben in 't geheel niet
zeker dat dit het eerste van die aard was dat er gestaan heeft.
De kerkrekeningen 1681-83 van Rumbeke geven daarover bescheid.
Pieter Seynaeve ontvangt 2 pond 8 schellingen par. « over vrecht
van Cortryck van 't bilt van Christus ghestelt up 't kerckhof ». Voor
het « varwen van 't cruys met leveringhe van olie ende varwe »
werd in 1682 aan Mr. Pieter de Rybreu 10 pond par. betaald.
Dan volgde in 1683 de kruisboom zelf :
« Bertholomeus Clarysse over zijn werk in 't vellen, beslaen ende
saeghen van den boom dienende tot maeken van 't groot cruys op
't kerckhof, 25 pond 5 sc. par. » Komt dan nog een uitgave aan
Carel Delbaere « over leveringhe van 1% manden calck ende taire
ghedaen by de wercklieden int uut doen ende hanghen van 't cruys
op 't kerckhof ».
De woorden « int uut doen » schijnen er zelfs op te wijzen dat
het kruis van 1682 een ouder kruis kwam vervangen.
Veertig jaar later was het kruis van pastoor Devriendt op zijn
beurt reeds vervallen, het stond daar toch te water en te winde ;
pastoor d'Abluy (1714-30) zorgde in 1722 voor de vernieuwing. De
kerk kocht bomen aan de Dis « tot 't maken van 't cruys alhier
op 't kerckhof ». Voor het zagen van de bomen werd 14 pond par.
uitgegeven, terwijl de timmerman 10 pond 5 sch. par. ontving.
(Kerkrekening 1722-23).
De bisschop van Brugge verleende op 5 sept. 1754 een aflaat van
40 dagen aan de gelovigen die voor het kerkhofkruis van Rumbeke
een kruisgebed kwamen bidden. (Acta Episc. Brug. Reg. 63, f. 2) .
In 1764 werd deze gunst aan het « bestaande of op te richten »
kerkhofkruis van ieder parochie verbonden.
Tot in 1822 lag te Rumbeke het kerkhof rond de kerk, doch
waar juist het kruis al gestaan heeft kan ik niet zeggen. In 1813
stond het tegen de zuidgevel van de kerktoren, tussen de twee drummers, onder een klein leien afdak. Doch kerkregisters van vroeger
(o.m. in 1726) vermelden begravingen « achter » het Kalvariekruis
(in coemeterio post imaginem Crucifixi) , hetgeen wijst op een
andere plaats.
Het Christusbeeld van het oude kerkhof was uit hout gesneden,
1,92 m hoog en uit één bul gemaakt. Daar het te pulveren-op ver-
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vervangen door het 40 cm kortere beeld van het op 30 december
1915 omgewaaide kruis van het nieuwe kerkhof. Niet lang zou het
Kalvariekruis tegen de kerktoren er nog staan : in oktober 1918
werd het vergruisd bij het opblazen van de kerk door de Duitsers.
En bij de heropbouw van de kerk in 1924 werd het niet meet
hersteld.
In 1822 kwam het nieuw kerkhof tot stand, gelegen langs de
kwástrate, « aan Martjes », zoals de oude mensen nog zeggen (d.i.
tegen het hof van Edward Martjes, een nazaat van Maarten Vinckier
zaliger) . Aan het einde van de hoofdingang, op een kleine verhevenheid, liet pastoor Van den Eeckhoutte (1808-1829) een nieuw
Kalvariekruis plaatsen dat in de zomer van 1824 op plechtige wijze
ingewijd werd. Bij dit kruis gingen de mensen weleer, na een begraving of bij een bezoek aan het kerkhof, een kruisgebed bidden.
Nu gaan ze de hand drukken van de rouwdragende familie die
hen bij de uitgang van het kerkhof opwacht, en dat oude kruisgebed
is uit de mode. Het Kalvariekruis zelf werd, enkele jaren geleden,
bij de uitbreiding van het kerkhof weggenomen ; aan het plaatsen
van een nieuw schijnt men niet meer te denken. En toch geloven
nog veel Rumbekenaren dat een kerkhof zonder Kalvariekruis een
beetje gelijkt op een kerk zonder autaar.
J. DELBAERE
KRUIS OP HET KERKHOF TE AARTRIJKE. 1707.
De rekening van de O.L.Vrouw-kapelle binnen de parochiale
kerk van Aartrijke over 1707-1710 heeft de volgende posten betreffende het plaatsen van een kruis op het kerkhof :
« Betaelt aen Jan Boone dischmeester over het miscappen van
eersen eecken boom die gheoirboort is gheweest op het kerckhof
om den godt aen te hanghen, 1 lb. gr.
Betaelt over thaire ten huyse van den rendant (Jan Espeel fs Jan,
O.L.Vrouwmeester) ghedaen bijde gonne als het cruise gheplant
wiert op het kerckhof, 4 s. gr.
Betaelinghe... in de rekenynghe van Philips Baert (1705-1706)
gheobmitteert : voor den godt brynghende van Brugghe, 5 lb. gr. ;
over het schilderen vanden selven godt en het cruys, 2 lb. gr. ;
aen Joseph Boddein timmerman over het maecken van het cruis
ende het steken van eenighe moleuren op onse vrauwe aultaer... »
J. POLLET

Grafkruisen op het kerkhof (Vraagwinkel hiervoor blz. 320) . —
Voor typologie en geschiedenis van de grafkruisen kan verwezen
worden naar het kruisennummer van het tijdschrift Ons Heem,
XV 2 (1960-61). Daaruit blijkt alvast dat de individuele grafkruisen heel wat ouder zijn dan 1750.
w.
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MENGELMAREN
MEEVROUWE EN ANDERE VOCATIEVEN

Aansluitend bij Raf Seys in Biekorf hiervoor blz. 314.
Te Deinze werd mevrouw van Astene-kasteel (baronnes de Kerchove de Denterghem, hofdame van koningin Maria-Hendrika), in
het begin dezer eeuw, eveneens meevrouwe geheten.
Ik hoorde dit van de knecht op het neerhof, die met mijn vader
soldaat was geweest op de Kastenberg (nu Leopoldskazerne) te
Gent, bij 't tweede piotten samen met korporaal De Bruyne van
Blankenberge, die vandaar naar Congo vertrok in de jaren '80 omdat
hij (De Bruyne) « bij 't op den boot stappen serge ant zou zijn ».
Na 't babbelen over sergeant De Bruyne en zijn luitnant Lippens,
en over kapitein Scheerlinck van Deinze, en over 't sneuvelen van
De Bruyne in Congo, kwam het gesprek op de geldwinning en toen
mijn vader aan de (niet-inwonende) hoeveknecht, vader van vier
kinderen, zei dat één frank daags en de kost bij de boer van 't neerhof, toch niet veel was en hij te Deinze tot 2,50 frank kon verdienen, zei de knecht : « Neen 't, 't en is niet vele maar 'k zegge
voor mijn reden, 'k werke 'k ik toch voor meevrouwe. »
Toen zei al verder wandelend mijn vader tegen ons : « 't Is toch
kurieus dat die kortwoners van 't kasteel nog met zoveel ontzag
spreken van meevrouwe, op een boogscheute van de stad. Te Deinze
'n zijn er geen mevrouwen meer en te Gent zeggen ze tegen 't eerste
beste voddewijf madam ».
Te Deinze waren er toen een half dozijn madams. Dit waren
dames die zo ver van het volk af stonden dat hun voornaam niet
gekend was, daar ze in de omgang met de meid steeds met « madam »
aangesproken werden ; of omdat ze dochters waren van welgestelde
ingezetenen uit 't omliggende. Het waren de gade van de notaris,
die van een paar grondeigenaars, een van een zijdefabrikant en een
van een kinderwagenfabrikant. Ze werden in de wandeling betiteld
met de ietwat barbaarse naam van « meere », omdat ze niet zouden
vereenzelvigd worden met een echte mevrouw en de naam van
madam in die tijd al te veel ontmunt was. Die naamgeving ging
uit van knechten of arbeiders die ze op 't hof te bazig vonden.
De echtgenoten van ingeweken ambtenaars kregen de naam van
« madamke ».
De naam van de echtgenote van een oud-gevestigde en welgestelde werkgever was doorgaans « bazin » ; ook zo voor grote boeren.
De vrouw sprak nooit van haar man als « mijnheer », maar ze
duidde hem aan met zijn familienaam : «'k zal 't zeggen aan
De Meyer als hij thuiskomt » of, « vraag dat liever aan De Meyer ».
De arbeiders spraken hun werkgever aan met « baas ».

_-- 380
De bazen zeiden tot hun echtgenote « vrouwe ». In sentimentele
gesprekken was het « wijveke » en in hoogst ernstige gevallen, bij
overleg over een aankoop van grond of erve, waar grote verantwoordelijkheden op het spel stonden, of bij 't bedisselen van familieaangelegenheden, was 't kortweg maar tederlijk « wijf ».
Tot hun knechten zegden de bazen : « ga, vraag het aan de
bazin ».
Tot hun vrienden en kennissen : « 'k zal er van spreken aan
't wijf », met een mengeling van intimiteit en schalksheid.
De bijnamen en koosnamen waren onuitputtelijk. De arbeiders
ondereen vonden steeds een bijnaam, doelend op een gebruikelijk
stopwoord van de baas. De koosnamen zouden ons te ver in de
echtelijke verhoudingen doen binnendringen. Een banketbakkersvrouw
noemde haar man « onze zoeten » en een smid vond voor zijn
wederhelft de minnelijke naam van « zoetvijle ».
G.P. BAERT

OVEKOEKEN EN HETEKOEKEN

Biekorf hiervoor blz. 317
Het zijn maar ovekoeken en hetekoeken maar ze hebben hun
volkskundig en, 'k zou bijna zeggen, hun ambachtelijk belang.
De ovekoeken werden doorgaans gebakken met het schreepsel
van de trog. Wanneer er geen deeg meer genoeg was om ermee een
redelijk brood gebakken te krijgen, werd van het deegoverschot
een bol gemaakt en uitgerold tot zoveel paliën als er jongens hielpen
bij de bakte : de kneder of de trampelare (voor 't roggenbrood),
de loper die van de keuken naar 't ovenbuur liep met de broden
onder een deken op een plank gelegd, de stoker die de oven stookte,
de inschieter, de rokkelare die hout en lemen rokkelde en de asse
bluste, de uittrekker die waken moest of 't brood genoeg was, wel
gebakken en niet verbrand.
Bij mijn tante waren er zes zoons en elk had bij het bakken
zijn arbeidsverrichting toegewezen. Ze wisselden beurtelings af om
't bakken te leren. Niets deden ze liever dan bakken en dit vooral
om d'ovekoeken.
Uit de aard van het geval werden de ovekoeken laatst ingeschoten
en, doordat ze rapper bakken dan brood, de eerste uitgetrokken.
Veelal werden ze nog eens ingeschoten en nog eens gebakken,
zodat ze 't fijnste van de bakte waren.
De ovekoeken deden dienst als controle en regeling van de
broodbakte. Het inschieten en uithalen van de ovekoeken trad als
een corrigerende werking op in het bakproces, bij 't openen van de
oven, wat nu in de grote bakkerijen verloopt bij gebruik van speciale
ingebouwde apparaten, zoals de zogenaamde servo-mechanismen,
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elektrisch, mechanisch, hydraulisch, waarvan de thermostaat voos
temperatuursregeling de bazis is.
De ovekoek en de behandeling ervan was bij ons de voorloper
van de ingewikkelde automatische regeltechniek van de nieuwe tijd.
En nu de hetekoeken.
De eerste hetekoeken van 't seizoen werden gebakken op SintMaartensavond en gelijk het in het liedje luidt, we zaten er geern
omtrent.
De man van Eernegem die liever hetekoeken dan pannekoeken
at, heeft gelijk. Hetekoeken zijn doorgaans beter uitgebakken en
sommige pannekoeken zijn veel te wak en te flets, en in sommige
grote spijshuizen leggen ze die, om ze etelijk en drinkelijk te
maken, te zwemmen in de rhum of in de kirsch.
Maar ook hetekoeken bakken 'n is geen ganzewachten, zei mijn
vader. Staat de stove te warm, smeer maar in met de pezerik, ge
krijgt ze met de beste pale ter wereld van de buize niet. Moeder
moest de stoof herpoetsen omdat de slappe temper van de paallepel op de stove droop tot in de openstaande assenbak, en als de
temper te fel begon te rijzen liep hij tot tussen de biezen van de
stoelen. De kinders verbrandden hun vingers bij 't stekken naar
de krakelingen die naast de ovekoeken lagen bij 't zelen van de
temper.
Een pannekoekbakker moet de bakkende koeken lucht geven en
smijt ze onder 't bakken drie viers keers tot aan de zolderinge en
vangt ze op in de pan, zodat ze droog zijn en met blaasjes liggen.
Maar welke pannekoekbakker kan dat nog ? Gelijk bij de ovekoeken
is de laatste hetekoek de schrepeling van de temperpot. Die laatste
koek heet « den hane » en hij komt toe aan de kleinste aanzittende.
De eter ervan is de « hanescheerder » ; die naam wordt schertsend
gegeven aan de kakkernest.
G.P. BAERT
NAZAKKER - HAARZAKKER

Aansluitend bij Biekorf 1961, 431 ; 1962, 61.
Bij ons in Stavele is een aaszakker, nazakker enz. een onbetrouwbaar en hebzuchtig mens. Soms ook wel betiteld als « éénbalg » en
« groo (t) balg ».
Ernest Claes spreekt van « haarzakkerij » als bedrog in het spel
in zijn Bei uns in Deutschland (7e uitg. Standaard-Pockets, blz. 52) .
A. B.

Bij deze gelegenheid verwijzen we naar de uitstekende studie van
Dr. Jan Grauls over « Aaszak of Haarzak doen », gebundeld in Hoe
het werd en hoe het moet zijn, blz. 162-167 (Keurreeks Davidsfonds
1957) ; vooral de verhouding aaszak-haarzak wordt daarin onderzocht.
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VADERLANDS VERLEDEN IN BEELD

De nieuwe statige reeks Van Ins Historische Prenten, verzameld
en toegelicht door HERVÉ STALPAERT, geeft de leraar een museum
van vaderlandse geschiedenis in de hand. Een selectief prentenkabinet
dat, map voor map, de hoofdzaken en hoofdmomenten van ons
verleden illustreert. Iedere map bevat 8 platen, formaat 43 X 30 cm,
in zwarte offsetdruk. De reeks voorziet 25 mappen ; verschenen
zijn : I. Voorhistorie. II. De Romeinen. III. Tongeren Romeinse
stad. IV. Franken. Karel de Grote. V. Heiligen en Kloosters.
VI. De Burcht. VII. De Ridders. VIII. De Gemeente. IX. Het
Ambacht. X. 1302. Bij iedere map behoort een brochure met een
algemene inleiding over het onderwerp en een gedetailleerde cornmentaar bij de platen.
In deze handige platenatlas heeft een didacticus van het onderwijs in de geschiedenis zijn rijke ervaring neergelegd in tekst en
in beeld. Alles is afgestemd op het zien en beleven van het verleden, concreet, visueel, suggestief, terwijl de aandacht bestendig
gericht wordt op de evolutie van de mens in zijn bedrijf en in het
kader van zijn stad en land.
Enkele mappen verdienen hier een bijzondere vermelding ten
dienste van onze lezers (die niet meer op de schoolbanken zitten !) .
Brugge vult heel de map VIII (De Gemeente) ; in map VI (De
Burcht) staat Gent met zijn Gravensteen aan de spits. Ook in
map IX (De Ambachten) zijn Brugge en Gent aan de eer. En
natuurlijk is map X (1302) volop Vlaamse historie. Aan het dagelijks leven zullen twee mappen (Bourgondische Tijd en lbe-17e eeuw)
worden gewijd. De persoonlijke stempel van de historicus-folklorist
zal ook in deze nummers allerminst ontbreken.
— De Historische Prenten kosten 100 F per map. Iedere map kan
afzonderlijk besteld worden. Uitgeverij J. Van In, Grote Markt 39,
Lier (P.R. 53231.
A. V.

IN DE SCHOUW SCHRIJVEN

Deze spreuk is, met de opgegeven betekenis (Biekorf 1962, 288),
ook bij ons te Stavele bekend. De vrager M.V.L. moet niet ver
zoeken om Westvlaamse varianten ervan te vinden. In deze jaargang zelf lees ik (blz. 43) de nota van M. Cafmeyer in haar vertelling van de « Meulen te Dee ». Nonkel moest van tijd tot tijd
« de sponse vagen over een plak » en de ketser lachte daarbij : « ge
zoudt ze beter in de kave schrijven, ze worden daar aan tijden uitgevaagd met rook ». Een gekend gezegde is (aldus M.C.) : « Schrijf
het in de kave, 't gaat uitroken » ('k ga 't zeker niet moeten betalen) .
Te Gullegem zeggen ze : « We gaan 't boven den heerd zetten ».
A. B.

— 383 —
KLEINE VERSCHEIDENHEDEN

AERTGHELT. — Recht geheven op het gebruik van de aert, d.i.
de werf gelegen aan of bij een water waar men goederen lost of overlaadt. Het Sioenklooster te Kortrijk trok zijn voorraad brandhout uit
eigen bossen te Meulebeke en te Olsene. Het hout werd op de Leie
gebracht en betaalde op laad- en losplaats een zekere som als aertghelt.
Uitgaven « van aertghelde» worden in 1523-1545 elk jaar in de kloosterrekening ingeschreven ; in 1531 luidt de post : « comt alt tsamen
metten artghelde ». (Rekeningen o.m. f. 65, 171, 187, 369) . - Voor
aert zie Mn1W I 94 ; De Bo, Vandale s.v. aard.
ERDEGHELT. — Staangeld te betalen door de losse (niet nagelvaste) stallen op de markt. Te Ieper in de 13e-16e eeuw kwam dit
geld ten goede aan het 0.-L.-Vrouwegasthuis. De vleesnering betoogt
in de 14e eeuw « dat me nauwer of erdeghelt gheift van dat naghelvast es » ; een register van omstreeks 1400 begint : « Dits terdeghelt
toebehoorende onser vrauwen gasthuus tYpre up de marct... » ; de
schepenen hadden bepaald dat « niement soude staen up de voorseide
marot vry van erdeghelde ». (Desagher, Archives communales Ypres
67 69-70). Het gasthuis kwam tussen voor het vegen en schoonhouden
van de markt.
PERDEGHELT. — Grafelijke tol op wagenverkeer. De grafelijke
tolrekening over 1383-84 te Dendermonde heeft de volgende post :
« Item van Hanneken van Zyberghen, van eenre carre met 2 perde,
die steenen potten ende croese gheladen hadden ende perdeghelt schuldich waren, ontfaen 5 sc. >> (Annales OK Dendermonde. 2e R. XIII,
1908, p. 78). Het moderne ndl. kent paardengeld met het. belasting
op paarden.
PLOYE. -- Bocht, buiging :gezegd van een muur. Uit een brief
van deelmannen van het 0.-L.rouwambacht te Brugge anno 1348,
betreffende het vastleggen van een grensscheiding : « streckende bi
den drade neffens der slichter erde toter eerster ploye die staet in den
meur van den huus dat men heet Covent van Ricelle vorseid... ;
streckende... tote der andre ploye die staet in dien vorseiden meur...
Baer so sal Jan Pennincman vorseid hebben ende behouden buten
diere vorseider ploye... drie dumen ». (Kloosterarchief Zwartzusters
Brugge, origineel perkament) . Vgl. ploye in een Gentse tekst van 1430
in Mn1W VI 488.

STENETASSERE. — Handlanger van de metser (metselaar), metselaarsdiender die geschreepte « teighelen ende stenen » tast en aanbrengt. In 1326 wordt te Ieper gewerkt aan de overdraghen (overtoom),
de rekening vermeldt een uitgave van 47 sc. 2 d. aan « 7 maitse, van
21% lachwerken, werkende ten zelven werke » benevens 48 sc. aan
« haerleder cnapen, 10 personen, ende 3 screpers ende stenetassers »
(Comptes Ypres, ed. Desmarez-Desagher II 582). Vgl. steenpijnre, steenvoerer bij Verdam.
WAERMCAMER. — Calefactorium (verwarmde plaats of vertrek )
in een klooster. Een inventaris van de Karmelitessen van Sion te
Brugge noemt in 1537 een beeld dat staat « in een plaetse die wy
noemen mater prioresse camerkin, by de waermcamer nevens de werckcamer». (Beffroi III 85). Lat. calefactorium, caminata ; fr. chauffoir.
Keuken en calefactorium waren, volgens de regel van Citeaux, de
enige reguliere plaatsen die mochten een haard hebben.
A. V.
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VRAAGWINKEL

Volksnaam van de Sanseviera
De sanseviera uit Afrika heeft zich sedert 1945 als sierplant zeer
snel in stad en land alhier ingeburgerd. Overal prijken potten met
die grijsgroene zwaardvormige bladen. De volksnaam te Tiegem is
vrouwetongen. Hoe wordt die plant nog elders (en anders ?) door het
volk genoemd ?

L. J.

Ommegang om boter

De minderbroeders — en ook broeders van andere bedelorden -deden oudtijds op het platteland hun jaarlijkse ommegang om boter.
Dat was een erkend recht en ze hadden elk hun kwartier of district.
De naam butterpater (broeder die de ommegang doet) is tot heden
bekend gebleven. In de 17e eeuw (en vroeger ?) hebben sommige
besturen van kleine steden en parochiën onderhandeld om die ommegang tegen een globale som af te kopen. Zo o.m. Oudenburg in 1629
en volgende jaren. Mededeling in Biekorf van gegevens over zulke overeenkomsten zou me zeer welkom zijn.
V. D. C.

Begraven in hertsleer
Zalige Karel de Goede werd zeven weken na zijn marteldood (in
1127) in een genaaid hulsel van hertsleer (corium cervinum) neergelegd en aldus in een kist bijgezet. Waarom juist in hertevel of hertsleer ? moet aan de aard van dat hulsel een bijzondere betekenis gehecht
worden

C. B.

Verkeersregel rechts en links
De Engelse jurist William Blackstone publiceerde in 1765-69 zijn
lijvige Commentaries on the Laws of England. Daarin motiveert hij
het «links rijden » op straat in de stad : paarden en rijtuigen moeten
links rijden omdat dan de zwepen, die met de rechterhand gehanteerd
worden, in het midden van de weg blijven en de voetgangers niet
hinderen. Is er in onze Vlaamse wetten of costumen van vóór 1800 iets
te vinden over verkeersregels in de steden ?

E. N.

Vrouwenarbeid
In 1451-58 werden bouwwerken uitgevoerd in het 0: L.-Vrouwhospitaal
te Geraardsbergen. Een rekeningpost luidt als volgt : ' Betaelt den
metsere, mids synen wive die hem diende... » (Inventaris der Handvesten, ed. De Vos, 336). Gewoon li jk werd de metser bijgestaan door
een cnape en een screpere. Moet dat geval van Geraardsbergen als
uitzonderlijk beschouwd worden, of wordt ook elders vrouwenarbeid
in het bouwvak vermeld ?
C. B.

Kapellen van Maria-Visitatie
Een bekende kapel van Maria-Visitatie is de kapel van De Klijte
(alias De Clitte ; op Reningelst) die reeds in de 17e eeuw veel volk
aantrok op de feestdag ; in 1671 werd het begin van de octaaf gesteld
op de zondag vóór 2 juli. Zijn er in West-Vlaanderen nog andere
kapellen of stichtingen van Maria-Visitatie bekend ?
R. D

Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 82, Brugge
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VAN PEKELHARING EN PIERO
NAAR PIERLALA
Tijdens de gezegende jaren die volgden op de grote vrede
van 1660 komen te Brugge regelmatig vreemde toneelgezelschappen spelen op de Halle. In 1663 zijn het de Franse
komedianten van de prins van Condé. In november en
december 1664 « waeren alhier tot Brugge de nederduytsche
commedianten met den ouden pekelharingh op de halle ».
Zo schreef de Brugse patricier Jacques Inbona in zijn dagboek. (Biekorf 1958, 34).
De verschijning van de Hollandse theatergek op de Vlaamse
planken verdient wel enige aandacht. Voor zover we weten
heeft Vlaanderen geen eigen palj asf figuur aan het toneel geschonken. Een bewijs te meer van de inzinking van onze
cultuur na de scheuring van Noord en Zuid. De Pekelharingfiguur uit het Noorden kon hier echter geen voet
vatten, de invasie uit het Zuiden was te sterk met figuren
als Pierrot, Paillasse en Polichinelle, die in onze volkstaal
zijn doorgedrongen.
Pekelharing zelf was nog maar een twintigtal jaren op het
Amsterdamse toneel ingeburgerd toen hij in 1664 te Brugge
verscheen. De potsenmaker van die naam is waarschijnlijk
een creatie van Engelse toneelgroepen die het vasteland
bereisden ; hij verschijnt voor het eerst in de « Engelische
Comedien und Tragedien... sampt dem Pickelhering » in
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een druk van 1620. Pickelhering was een komisch type en
de voornaamste speler in een reeks « Pickelherings-spiele ».
Dit genre werd in Holland nagevolgd door Jan Zoet in zijn
klucht « Jochem-Jool, ofte Jalourschen-Pekelharingh » (1637)
en in de zingende klucht « Pekelharing in de kist », door
Isaak Vos in 1648 uit het Duits vertaald (').

De magere Pekelharing trad, boven de rivieren, in de
plaats van Hans Wurst, de onbeholpen dikzak uit het Duitse
vastenavondspel, die de nar en potsenmaker in een kluchtspel van 1573 geworden was en op de planken in Holland
vaste voet had gekregen ( 2 ) . In het Zuiden was de Duitse
Hanswurst niet doorgedrongen. Pekelharing zag zijn figuur
als « de witbemeelde Pekelharing » — een soort Jean Farine
— op succesvolle wijze uitgebeeld o.m. te Leiden door de
nar van de plaatselijke rederijkerskamer ( 3 ) .
Onze Brugse dagboekschrijver spreekt van « nederduytsche
commedianten (die) met den ouden pekelharingh » speelden
op de Halle. Die nederduitsers waren hier blijkbaar « nederlanders uit het Noorden ». Wat echter de oude Pekelharing
moet betekenen is niet duidelijk. Had Inbona andere, nieuwe
Pekelharing-stukken te Brugge zien opvoeren vóór 1664 ?
of kende hij reeds andere clown-figuren uit het reizend
toneel ? In zijn dagboek is niets meer daarover te vinden.
Waarom is Pekelharing in Vlaanderen geen populaire figuur geworden, zoals zijn tijdgenoot Piero ? Want Piero leeft
immer nog bij ons. Als de held in het Gentse poppenspel,
doch vooral als spreekwoordelijke figuur in de volkstaal,
zoals blijkt uit de talrijke zegswijzen die hier onlangs (Biekorf 1962, 254) werden medegedeeld.
De Bo (1873) beschrijft Piero als « een soort hansworst
die, op de landkermissen, met Palj as en Harlekijn, het volk
vergeestigt ; hij heeft gemeenlijk eene wijde groote vest aan
met groote knoopen, en is altijd de uil van 't spel ». In die
beschrijving heeft De Bo de bekende Pierrot voor ogen. de
maskaradefiguur die zich uit de oude grappenmaker van
het Franse toneel ontwikkeld heeft. Pierrot is reeds een personage in een stuk (Don Juan) van Molière in 1665 en is,
onsterfelijk, zijn weg gegaan op het toneel tot heden toe
(1) J.A. Worp, Geschiedenis van het drama en van het toneel in
Nederland II 6 (Groningen 1908). WNT XII-1, 992 (s.v. Pekelharing). De klucht van Izaak Vos werd achtmaal herdrukt.
Etym. Wtb. s.v. Hanswurst. WNT V 2117.
(3) Kluge-Mitzka,
J. Ter Gouw, De Volksvermaken 452 (Haarlem 1871).
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(Petrouchka van Stravinsky) . Met een succes dat kunstenaars
als Daumier, Gavarni en Picasso heeft geïnspireerd ( 4 ) .
De vraag is echter of onze Piero wel direct van de Franse
Pierrot afstamt ? Immers Piero was reeds in 1613 in de rederijkerswereld van Leiden bekend. Niet alleen de Leidse kamernar, Cornelisz van der Morsch, diende zich aan als « Gerechts
Bood' van mijn Stad, en Rederijkers Sot : ...'k Ben Piero »,
doch ook twee antwoorden op de uitgeschreven prijsvraag
gewagen van Piero ( 5 ) . En 1613 ligt een heel eind vóór het
eerste bekende optreden van Pierrot op het Franse toneel.
Het is best mogelijk dat de Leidse Piero parallel met de
Franse Pierrot ontleend werd aan de Pedrolino-figuur van
de Italiaanse Commedia dell' Arte. En Pedrolino, de grappige
knecht, verschijnt reeds omstreeks 1547 in dit Italiaanse
genre ( s ) .
Niet alle vrienden en magen van Pekelharing en Piero
moeten hier nu aan de beurt komen, de litanie zou te lang
worden. En, eigenaardig genoeg, het zou er als een soort
Pee-litanie uit zien in allerlei talen met Paljas (pias, pojas ;
uit fr. paillasse), Poesjenel (posternel ; uit fr. polichinelle
> it. pulcinella, punchinello, waaruit de eng. Punch), Jan
Potage en Jack Pudding. Maar onze Pierlala vraagt en krijgt
een extra vermelding.
Pierlala heeft zijn weg gemaakt niet op het toneel doch in
het volkslied. Hij heeft het ver gebracht op de vliegende
bladen van de marktzangers, bereikte zijn sterjaren in onze
zanglustige Patriottentijd, en bleef gedurende heel de vorige
eeuw opduiken in lied en almanak, in week- en kiesbladen,
als een schalkse frondeur, een vrij- en vranke zegger en
zanger op de bestendige kermis van onze politieke of sociale
spanningen. Want Pierlala leeft en herleeft om iedereen,
liefst op rijm, zijn zaligheid te zeggen. En het meest nog
om strofen van agressie of verzet met een paar stoute woordj es te bezegelen. En eigen aan die zingende Uilenspiegel is,
dat hij telkens in de kist geraakt en er altijd weer uit
verrijst. Pierlala is door niets en niemand te pakken, hij is
onsterfelijk.
De avonturen van Pierlala werden bezongen in een lied
dat reeds gedurende de eeuw van Vader Cats in Holland
populair was, vooral door het refrein : « Pierlala lei in de
(4) Laffont-Bompiani, Diet. des personnages littéraires et dramatiques 502 (Parijs 1960). A. Pougin, Dict. du théátre 599-601
(PariJs 1885).
(5) WNT XII-1, 1574. - Bibliotheca, Belgica le série, t. 2, B 122.
(6) Laffant-Bompiani a.w. 501-502. - Bloch-von Wartburg, Dict.
Etym. s. v. pierrot.
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kist — al met zijn billetjes bloot » (Amsterdam, omstreeks
1700) ( 7 ) . Toen kwam de expansie van de deftigheid in het
Noorden, en Pierlala zocht en vond het vaderland van zijn
hart in ons Oostenrijkse Zuiden waar het markt- en karnavallied van puriteinse controle vrij bleef. Te Antwerpen vond
hij goed onthaal, doch zijn domicilie had en behield hi j
zeker te Gent tot in het begin van onze eeuw. Hij was de
ware Gentse spotgeest. Na ieder karnaval werd hij begraven
— lijk het hespebeen !
om bij het volgend karnaval
weer uit zijn kist te komen en met scherpe tong mensen en
dingen af te kammen ( 8 ) . In 1932 heeft R. Vankenhove de
stem (melodie) opgetekend van het Gentse refrein dat bij
de wisselingen van het lied meestal onveranderd bleef :
Als Pierlala in 't kistje lag
met zijn twee bilkens bloot,
en iedereen wist en zag
dat Pierlala was dood,
de klokken luidden bim-bom-bom,
maar Pierlala kwam wederom.
'k Ben hier zei Pierlala sasa !
'k Ben hier zei Pierlala.

Op Gent als hoofdkwartier van Pierlala wijst nog het
volgende.
Opde vergadering van 24 januari 1793 van de Brugse
Jacobijnenclub werden door « den borger Joseph van Huele...
voorengelezen 21 motien gedaen totGend door den borger
Pier-la-la, nu kortelings verrezen, die zeer zyn toegejuygd
geweest » ( 9 ) .
Pierlala verrijst als Patriot in 1790, als Jacobijn in 1793,
als Orangist te Gent in 1839 in het liedboek De Dulle Griete
van Pieter Lebrocquy. In 1857 leent Pierlala zijn naam aan
het Gentse kiesblad dat, bij de gemeenteverkiezingen, het
blad (Baes Kimpe) van de tegenpartij hard te lijf gaat.
Doch ook de Brusselse pers werd in 1871 tijdelijk verrijkt
met een vooruitstrevend weekblad Pierlala ( io )
De lange en broodmagere figuur van het volkslied heeft
het zover gebracht dat hij in de volkstaal een begrip geworden is : « Heure man is ne pierlala » (kluchtig en ongegeneerd mens) ( 11 ) . En « Pierlala 'n is nog niet dood », zo
(7) WNT XII-1, 1573.
(8) R. Vankenhove-A. Lepage, Het volksleven in het straatlied 9
(Gent 1932). Vgl. H. Stalpaert, Repertorium van volksliederen op
vliegende bladen, in Volkskunde 1961, 126 (met bibliografie). Zie
ook Lievevrouw-Coopman, Gents Wdb. 1073.
(9) Vaderlands Nieuws-Blad (Brugge), nr. 12 (blz, 100 van de
verzameling) .
(10) F. De Potter, Vlaamsche Bibliographie 753, 769. Vgl. Bibliographie Gantoise V 320.
(11) Is. Teirlinck, Zuidoostvl. Idioticon s.v. pierlala.
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besluit men om te zeggen : ge moogt nog van alles verwachten (nieuwe verrassingen) . Ook als sprekende persoon in
zeispreuken duikt de held in Frans-Vlaanderen eenmaal op :
« De kap maakt den zot niet, zei Pierlala, en hij droeg een
hoed met belletjes ». (Biekorf 1933, 87).
Pierlala veroverde zelfs een plaats op het uithangbord
van herbergen. De baas uit De Pierlala ergens in Vlaanderen
stak in schulden en had zijn herberg moeten sluiten. Doch
hij kwam er weer bovenop, hing zijn bord met Pierlala weer
uit als vroeger en schreef er onder :
Pierlala is wederom verrezen,
hij is van zijn oude kwaal genezen,
hij verkoopt weer bier en wijn,
iedereen wil bij Piere zijn. (12)

En ten slotte is Pierlala de held geworden van een wij kof herbergkermis te Ursel, zoals D. Verstraete in Biekorf
(1962, 315) heeft medegedeeld. Vandaar dat Ursel ook al
eens de geboorteparochie van Pierlala genoemd wordt.
Wanneer men daarbij nog bedenkt dat Pierlala zijn naam
gegeven heeft aan een kegelspel in het Land van Waas (Joos
53) en dat hij ook het rijk van de kinderprent heeft betreden, ( 13 ) dan is er veel kans dat hij, die met zijn liederen
nu definitief in de kist ligt, eensdaags in een volkskundige
monografie zal verrijzen.
A. VIAENE
KEISTERS MAKEN

Een van de typische bedrijvigheden die, te Nieuwpoort, met het
uitbreken van de eerste wereldoorlog uitgestorven is, was het vervaardigen van « keisters » als huisbedrijf. Keisters waren speciale
touwtjes die men gebruikte om hoekje te zetten op 't strand, voor
het vangen van kust-tongvis.
Hiertoe gebruikte men een rechtopstaande bak, in de vorm van
een Westminsterklok. Bovenaan bevond zich een « wrange » (zwengel) waaraan garen werd vastgemaakt. Het ganse proces bestond
slechts in het draaien van stevige koorden, van hoogstens een
tweetal meter lengte, waaraan een haakje werd bevestigd.
In die tijd werkten bij Carbonez (producent van visgerief) verscheidene Bretoenen die netten breiden voor het haringseizoen in
het Hoge Noorden. Deze vreemdelingen logeerden allemaal in
«'t Zwaantje » (Langestraat ; nu Café du Commerce) bij Liza
Bussche.
JACQUES BEUN

(12) Van Lennep - Ter Gouw, De uithangteekens I 330 (Amsterdam 1868) .
(13) M. De Meyer, De Volks- en Kinderprent in de Nederlanden
482 (Antwerpen 1962).

-- 390 —

PIONIERS MURMUREREN
Rumbeke 1793
De legers in de 17e eeuw hadden nog geen echte genietroepen.
Vandaar de opeising van mannen op het platteland, kleine boeren
en kortwoners, gedurende de talrijke veldtochten in Vlaanderen.
En zo bleef het nog in de 18e eeuw. Mannen met spade en houweel
en « kortewagen » waren er nodig, bij duizenden, voor het opwerpen
van schansen, het delven van loopgraven. Een paar cijfers. Voor
het beleg van Gent in 1678 werden 7000 pioniers opgeroepen, bij
het beleg van Menen in 1706 werden er 10.000 ingezet. De Engelse
commandant van Diksmuide was in 1692 niet tevreden met 1200
pioniers, hij eiste er 4000 à 5000. En de kleine man in de dorpen
werd opgeëist van twee kanten, zowel door de invallende als door
de verdedigende partij ( 1) .
In 1707 werd een officiële regeling ingevoerd « nopende het leveren
van Pionniers noodig tot d'expeditie van Oorloge ». Bepaald werd
dat de opeising in de dorpen zou geschieden op voet van het
kadaster (de ordinaire Transport) en op kosten van de « prochie ».
De pioniers diende men te nemen uit de mannen van 20-50 (zo
nodig van 16-60) jaren, bij voorkeur ongehuwden. Vrijgesteld waren
« de Kinderen van de Heeren ofte de Vrouwen en hunne domestiquen , alsook de plaatselijke ambtenaren. Bij weigering van een
man mochten twee andere op zijn kosten aangesteld worden. Elke
kasselrij of district stelde commissarissen aan die het kontingent
pioniers aan de legeroverheid moest aanbieden, de driedaagse « revue »
van de troep houden, de deserteurs opsporen en gevangen zetten
(twee maand op water en brood) en de weglopers vervangen.
Het plakkaat bepaalt ook het dagloon van de pionier : 15 stuivers ;
in 1708 worden in de zomer 18 stuivers, in de winter 12 stuivers
uitbetaald ; het maximum van 18 stuivers werd in 1709 ingevoerd (2).
Zo was de toestand bij het begin van de 18e eeuw. En zo vinden
we de commissarissen aan het werk te Rumbeke in het najaar van
1793, toen de Oostenrijkers — na de eerste verdrijving van de
Fransen — versterkingen bij en omtrent de Franse grens begonnen
aan te leggen. De commissarissen van het Ieperse stelden hun
pioniers op een minimumloon : 12 stuivers. Vandaar « groote murmuratie » bij de pioniers en ook ontstemming en protest bij sommige plaatselijke overheden o.m. te Rumbeke.
In het kasteelarchief van Rumbeke is een afschrift bewaard van
de protestbrief, door « de wethouderen van 't graefschap Rumbeke »
(1) Daarover H. Van Houtte, Les occupations étrangères en Belgique sous l'Ancien Régime I 23 24 (Gent 1930).
(2) Vierde Placcaet-Bouck van Vlaenderen, 3e deel, p. 1681-84
(ordonnanties van 16 mei 1707, 17 dec. 1708, 6 febr. 1709).
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gericht aan de Kasselrijheren van Ieper, waarin we zien welke slavenarbeid die pioniers soms te doen kregen, hoe ze aan velerhande
gevaren waren blootgesteld en daarbij nog te lijden hadden onder
de minachting en de bedreigingen van de opeisende commissarissen.
Hier volgt de tekst van die brief.
Brief van de Wethouders van Rumbeke
aan de Heren van de Kasselrij van leper
Edele weerde en voorsienighe heeren,
Den kleenen daghloon van 12 stuyvers, den welcken UE toestaen
aen ideren pionnier veroorsaekt groote murmuratie onder het ghemeente van desen canton naebeurigh aen het Vrye van Brugge,
vermits men aldaer betaelt tot 21 stuyvers daghs : daer by ghevougt
de kleenachtinghe, die men bethoont voor die aerme menschen de
welcke alle het last moeten draghen ende dagh ende nacht hebben
moeten aerbeyden sonder bynaer te moghen slaepen in peryckel
van hun leven, en schynt het volck niet aen te moedigen ende hun
te bereyden om par naesten ghevraeght synde sonder tegensegh te
ghehoorsaemen.
Waer het saeken dat de heeren Commissarissen, de welcke tot
dese partye aenghestelt syn, wat Lief-daedigher waren ende hun
volck wat meer gheneghen, het selve soude sigh met meerdere ghenegentheyd besteden ende synen iever doen blycken voor den dienst
ende het ghemeen welvaeren ; maer veele onghemaecken ende peryckel
moeten uytstaen, kleenen daghloon, traeghe betaelinghe, bedreyghinghe van geenen Loon, indien men daer aen ofte daer aen niet en
volkomt, ende daer by harte woorden, en konnen maer dienen om
het volck van hunne plichten af te houden ende te disponeren om
niet ghemackelyck ende op het eerste versouck te ghehoorsaemen.
Wy peysen van onse plicht te syn van UE alle het gonne voorschreven te doen bemerken, vermids wy alles willen doen van onsen
kant, om de troubels te voorkomen ende het volck soodaenigh te
handelen dat men hun daer toe gheene stoffe en gheve in dese
ongheluckighe omstandigheden van tyd, ende daer om versoucken
wy UE van daer in te voorsien, ende van in het toekomende onse
quote maer te reguleren Laetschipsche wyse in plaetse van prochiewyse, vermids het Laetschip Rumbeke, ghelyk wy voorgaendelyck
noch gheseyt hebben, maer een derde van de prochie uyt en maekt.
Wy hebben d'eere van te wesen met respect,
Edele, weerde ende voorsienighe heeren
UE oodmoedighe ende bereede diengeren
wethouderen van het graefschap van Rumbeke
(get) De Jonghe
Uyt onse vergaederinghe ordinaire den 5 7bre 1793.
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Uit deze brief blijkt dat, onder het oud regiem, de wetheren van
Rumbeke de belangen van hun onderhorigen behartigden en met
klem wisten voor te staan bij hun hogere overheid. De Jonghe was
de griffier van het graafschap Rumbeke.
Het slot van de brief vraagt enige toelichting.
Het parochiegebied van Rumbeke was bekleed met vier voorname
heerlijkheden of « laetschepen » : het graafschap Rumbeke en het
graafschap van 't Hof t'Iseghem die elk ongeveer een derde van
het parochiegebied besloegen ; de heerlijkheid van de Hazelt (ook
soms gezegd Ouckene) en Roeselare-ambacht die elk ongeveer 1/6
van de parochie uitmaakten.
Griffier Dejonghe vraagt dat de repartitie van de pioniers zou
geschieden « laetschipsche wyse » : in dit geval hadden de baljuw,
burgemeester en schepenen van de heerlijkheid Rumbeke alleen te
zorgen voor een aantal mannen naar evenredigheid der bevolking
van hun heerlijkheid ; zou echter de repartitie « prochiewyse » doorgaan, dan hadden ze een veel groter aantal pioniers te leveren.
Op te merken is nog dat dezelfde personen tegelijk fungeerden
als wethouders en griffier, én van de heerlijkheid én van de prochie
Rumbeke.
J. DELBAERE

BLADINGHEN VAN TRONKEN

Bij de kleingebruiker en wagenmaker Jan Heynemanszone te Heile
vond men o.m. « de bladinghen van 50 tronken ». (Biekorf hiervoor
blz. 278) . De uitleg « takken bestemd voor huisbrand », die op
blz. 279 gegeven wordt, moet ik als foutief beschouwen.
Bladingen zijn de groene gekapte — men zou zelfs mogen zeggen
de groene geoogste — twijgen met blad en al, met bestemming als
wintervoeder voor schapen.
Zulke doenwijze bestond nog in Frankrijk gedurende de oorlog
1914-18. En aangezien Jan Heynemanszone « de helt van 11 scapen »
gemeen had met Alveric Sciplinc, zal dit hier ook de bestemming
van die bladingen geweest zijn.
En nog iets. Zo men takken voor huisbrand bestemt, dan zal
men wel zorg dragen dat men geen last heeft met het blad, want
anders zou het gezegde erbij te pas komen (letterlijk en figuurlijk) :
« 't rookt meer of dat 't brandt ».
UITGEBRIEKT LAND

Nu zal er wel geen « uitgedaringd » land meer zijn, zoals in
1513 te Bredene (huutghedarynct ; Biekorf 1962, 63) , maar bij

ons is er « uitgebriekt » land, d.i. waar er veldovens gestaan hebben
voor het bakken van brikken (baksteen) .
A. BONNEZ. STAVELE
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NOG OVER « BEDEVAARTEN BIJ TESTAMENT »
Het gebruik bij testament bedevaarten voor te schrijven bestond
in West-Vlaanderen nog in de 17e eeuw. Uit die tijd is ons een
mooi voorbeeld bekend dat het artikel van A. Viaene (Biekorf,
1962, 289-296) komt aanvullen en de brug slaat naar de 18e eeuw,
waarvoor Pastoor Slosse en Jules Pieters gegevens bijbrachten uit
West- en Oost-Vlaanderen.
Jonkvrouw Adriana Luucx, echtgenote van Jhr Jakob van Haveskercke en vrouw van Zwevezele, schreef in haar merkwaardig testament, opgesteld op 26 oktober 1627 een lange reeks bedevaarten in
die na haar dood moesten gedaan worden ( 1 ) . Volgens de aantekeningen, die na haar overlijden (ca 1643) op dat document aangebracht werden, heeft men die bedevaarten volbracht. Dat toont
aan, gezien de lange tijd tussen het opstellen van het testament
en het overlijden van de edelvrouw, dat het hier niet gaat om
tijdens haar leven beloofde beewegen. Dit testament steekt in het Familiefonds de Thibault de Boesinghe, Rijksarchief te Brugge, nr. 637.
Hier volgt de lange lijst van bedevaartplaatsen, waar meestal een
mis moest opgedragen worden en een kaars geofferd tot zielerust
van de overledene.
De vier oudste kinderen van Adriana Luucx moesten rijden
« buuten de Doornyckpoorte tot Cortryck ende daer doen singhen
een messe met een keerse van een pont wit was in het capelleken
van Onse Lieve Vrauwe ter Troost ». Vijf vrouwen moesten op
beeweg gaan naar « Onse Lieve Vrauwe van Gratie » — er is hierbij
geen verdere plaatsaanduiding -- , waar drie missen moesten opgedragen worden. Eén bedevaarder moest naar Rijsel trekken « op
de marct in het cappelleken » en er een mis laten doen ter eer
van Onze Lieve Vrouw « moeder Godts ». De pelgrimage naar
0. L. Vrouw van Kerselare en van Dadizele moest « wullens ende
barvoets » gebeuren. Volgende bedevaartplaatsen v an Onze Lieve
Vrouw moesten nog bezocht worden : de Potterie te Brugge, Westrozebeke, Niesen, Emelgem, waar « twee figueren van elck een pont
wit was » moesten geofferd worden, en Kamerijk. Voor deze stad
werd de te vereren heilige niet aangeduid. Naar Gistel — klaarblijkend ter eer van Sint Godelieve — moest men twee keer op beeweg gaan. Te Brugge moesten de kerk van de Karmelieten en « de
capelle vanden heylighen abt Jacob » bezocht worden, en de rij wordt
besloten met een beeweg naar Sint Margriete te Lichtervelde, naar
de kapel van Sint Anna te Kortrijk-buiten en naar Sint Adriaan
(te Geraardsbergen ?) .
Bovendien zou er een pelgrim te Brugge « wullens en barvoets »
meegaan in de processie van Onze Lieve Vrouw van zeven weeën
en eindelijk moest er iemand te Brugge op « Heylich Bloetach »
meestappen « in zyn lynwaet inde processie ».
V. ARICKX
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IEPERSCH OUD-LIEDBOEK HERUITGEGEVEN
In de annalen van de Westvlaamse volkskunde mag het
verschijnen van de volledige liederenverzameling BlyauTasseel als voorname en zeldzame gebeurtenis met gulden
letters worden geboekstaafd. Zestig jaar na het stopzetten
van de uitgave in afleveringen, na de tweede aflevering of
160 bladzij den met 51 liedjes en half, verschijnt de complete
verzameling van 590 bladzijden of 234 liederen, met inleidingen en commentaar ( 1 ) .
Dit is een verrassende en indrukwekkende uitgave van een
gaaf meesterwerk. Voor de studie van het volkslied in de
Nederlanden bevat deze bundel de belangrijkste reeks liederen ooit in één gewest opgetekend, de compleetste, waardevolste en minst bekende teksten ooit rechtstreeks uit de
volksmond bijeengebracht. Niet minder nadrukkelijk en overtuigend wijst deze énige verzameling op het verband liedarbeid, hier kantwerksterslied en -gemeenschap, vóór 1900.
Een beknopte inventaris van de zelfstandige Vlaamse
volksliedbundels
het tijdschriftarchief wordt hier buiten
beschouwing gelaten — sedert 184.8 uitgegeven levert bewijs
en steun bij deze schijnbaar superlatieve beweringen. (Zie
onze inventaris in de Tabel, hierna blz. 396-397).
De liederenbundels niet uit de volksmond afkomstig, maar
uit archief, handschriften en liedboeken van vóór 1800 gebundeld, worden hier niet vermeld. De oudste Vlaamse bundel
Willems-Snellaert, waarin een miniem gedeelte met volksmondafkomst, dient uitzonderlijk als vergelijkingsbasis.
Pastoor Jan Bols en Blyau-Tasseel verschijnen hier in de
aureool van nuchtere cijfers als succesvolle verzamelaars van
geestelijke en wereldlijke liederen. Met de steun van deze
eenvoudige inventaris blijkt een hartelijk woord van dank aan
de familie Blyau, aan de Koninklijke Commissie en aan Prof.
Paul de Keysere voor het openstellen van deze boordevolle
Westvlaamse schatkamer, voldoende verantwoord.
Prof. de Keyser blijkt een vriendelijke gastheer bij de
nadere kennismaking met de voornaamste verzamelaar van
de Ieperse liederen. Albert Blyau, op 23 november 1872 te
Gent geboren, promoveerde aldaar tot doctor in de wijsbegeerte en letteren (germaanse filologie) in 1906 en verbleef
als leraar voornamelijk te Tienen (1908-1937) . Hij is te
(1) Iepersch Oud-liedboek. Teksten en Melodieën uit den volksmond o p geteekend door Albert Blyau en Martellus Tasseel. Brussel, Ministerie van Openbaar Onderwijs, Koninklijke Belgische
Commissie voor Volkskunde, 1962, 590 blz., 2 ill. Als handschrift
gedrukt, met een voorwoord door Prof. P. De Keyser over leven
en werk van Dr A. Blyau.
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St.-Denijs-Westrem bij Gent overleden op 27 februari 1946.
Tijdens een leraarschap te Ieper (1895-96) en op aanstichting van Prof. Paul Frédericq verzamelde Blyau zijn volksliederen ; Marcel Tasseel, orkestleider te Ieper, stond hem
terzijde bij het noteren van de muziek.
Het komt ons voor dat Albert Blyau zijn verzameling steeds
als een waardevolle bijdrage tot de studie van het arbeidslied
heeft beschouwd en het innig verband tussen lied, spel en
arbeid in de oude Ieperse kantwerkscholen zeer sterk heeft
willen onderstrepen. Niet zonder reden. Ook de Coussemaker
en Lootens hebben in eigen streek liederen en tellingen van
de kantwerksters als zelfstandige verschijnselen behandeld.
Voor de studie van de sociale en economische toestanden
omstreeks 1900 in West-Vlaanderen mag de inleiding van
Albert Blyau over het « leven in de oude Ieperse kantwerkscholen » als een zeer betrouwbare gids worden aanbevolen.
Verder kunnen we hierover niet uitweiden.
Blyau's indeling van het liedboek volgt de liederenafkomst
op de voet. Het boek der Tellingen bevat 63 oude liederen
w.o. het jongste uit het einde van de 18de eeuw dagtekent.
Het boek der Telseltjes omvat 16 eenvoudige kinderspelen
uit de kantwerkscholen. Voeg daarbij nog 38 Klein-Sacramentdagliedjes, 11 St.-Annaliedjes en vier andere liederen uit
de kantwerkscholen, en men bereikt hier een totaal van 132
kantwerkstersliederen te leper en te Poperinge uit de volksmond verzameld.
Het door Blyau persklaar gemaakt werk loopt nog verder
over allerlei andere liederen van nr 133 tot nr 158. Wat
hierna tot en met nr 234 werd gepubliceerd beschouwde
Blyau zelf als onvolledig of te jong, bij vele liederen ontbreekt de melodie. Nochtans bevat deze reeks melodieën die
door H. Van den Borre, orgelist, werden herzien.
Uit het onderzoek van de liederen 1-158 blijkt dat Blyau
aan de volgende zingende bronnen heeft kunnen ontlenen :
1° Vrouw Ingelaere, 60 jaar in 1896, kantwerkster vanaf haar
prille jeugd, leverde 92 liederen, een indrukwekkend aantal.
2° Vrouw Valerie, een 55-jarige Ieperse kantwerkster bezorgde
16 liederen en veel varianten bij de voorgaande. 3° De overige liederen komen van verschillende medewerksters, hierbij
inbegrepen de negen St.-Annaliedjes uit de kantwerkschool
van de Babbelaarsstraat te Poperinge. In Blyau's werkwijze
ontdekt men een nauwe verwantschap met A. Lootens, die te
Brugge bij éénzelfde persoon het grootste gedeelte van zijn
liederen wist te noteren.
Als geschoolde filoloog beschouwde Albert Blyau cornmentaar een noodzakelijke en onmisbare bijlage bij de editie
van oude volksliederen. Het derde deel (blz. 513 .5551 van

—

Jaar

1848

396 —

AUTEURS]

J.F. Willems
[ en F.A. Snellaert],

164 a )

49

2

258

12

150

Oude Vlaemsche Liederen.
Gent 1848, 548 blz.
1856

E. De Coussemaker,

96

Chants populaires des Flamands de France, Lille
1930, 2de uitg., 441 blz.
1864

F.A. Snellaert,

70

8

6

41b)

65

-

60

210

45

2

3

Oude en nieuwe liedjes.
Gent 1864, 2 de uitg., 156 blz.
1879

A. Lootens en E. Feys,
Chants populaires flamands
...recueillis à Bruges. Bruges 1879, 309 blz.

1897

J. Bols,

- -

100

Honderd oude Vlaamsche
Liederen. Namen 1897.
263 blz.
1900-2

A. Blyau en M. Tasseel,

-id)

47

51e)

Iepersch Oud-Liedboek.
Gent 1900. 1902, 160 blz.
1931

L. Hiel-Bataille,

43

-

38

VI )

81

65

--

15

---

80

Kinderspelen en liedjes uit
het land van Dendermonde.
Gent 1931, 157 blz.
1937

L. Lambrechts,
Limburgse Liederen. Gent
1937, dl. I, 130 blz., dl. II,
85 blz.

het huidige werk wordt voorbehouden aan een 14-tal min of
meer bewerkte commentaren bij even zoveel liederen... Het
is echter het minst geslaagde gedeelte van het lijvige boekdeel. Die nota's zijn thans ongeveer waardeloos. De proeven
van commentaar wekken de indruk dat de zanter, na de veldarbeid, het vergelijkend onderzoek in werkkamer en bibliotheek geleidelijk heeft verwaarloosd. Een geheim of een
raadsel in het leven van een druk bezet man ? Waarschijnlijk
niet, doch men kan veronderstellen dat het onmisbare wetenschappelijk apparaat tijdens een jarenlang verblijf te Tienen
helemaal ontbrak. Het is een opvallend verschijnsel, omdat
Blyau bij één lied (Van 't kind van zeven jaren) bewijst
dat de methode hem helemaal naar de hand stond.
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1939.49 J. Bols,
Godsdienstige Kalenderliederen. Brussel 1939, 76 blz.
Wereldlijke Volksliederen. Brussel 1949, dl. I.
120 blz., dl. II, 74 blz.
P. Heyns,
1941
Volksliederen. Antwerpen
1941, 169 blz. [Reeks : De
Seizoenen].
Th. Peeters,
1952
Oudkempische Volksliederen en dansen. Brussel 1952.
dl. I, 101 blz., dl. II, 92 blz.,
dl. III, 154 blz., dl. IV,
42 blz.
1962 A. Blyau en M. Tasseel,
Iepersch oud liedboek.
Brussel 1962, 590 blz.

S
^
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202

57

143

* V ergelijkend :

1903-7 F. Van Duyse,
Het oude Nederlandsche
lied. 's Gravenhage, dl. I,
1903, 1-896 blz., dl. II. 1905,
897-1835 blz., dl. III, 1907,
1836-2747 blz. -+- registers.

a) Grotendeels uit handschriften en liedboeken. b) Kunstliederen. c) Tellingen en gedichten. d) Onvolledig lied. e) Volledig
opgenomen in uitg. van 962. f) Bevat talrijke varianten. g) Eén
deel volksdansen. h) Zonder de talrijke varianten.

Een commentaar die moet voldoen aan de huidige eisen
van het wetenschappelijk volksliedonderzoek zou jarenlang
speurwerk vergen en tot een bijna even lijvig boekdeel
uitgroeien. Het commentaarprobleem blijft hier evenwel van
secundair belang, in ieder geval in een tekstuitgave die in
de tijd is blijven stilstaan en ons binnenleidt in een liederenparadij s met ongeschonden spellingsgrenzen.
De integrale Blyau-Tasseel biedt massief en kostbaar erts
ontrukt aan dezelfde Westvlaamse bodem waar ook de Coussemaker, Lootens-Feys, Ghesquiere hebben geoogst. Alle
Westvlamingen, alle volksliedvorsers danken hartelijk voor
het onverwachte geschenk.
H.5TALPAERT
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GUIDO GEZELLE TE KORTRIJK
ZIJN ONTSLAG ALS ONDERPASTOOR IN 1889

In februari 1889 werd Guido Gezelle Ridder in de Leopoldsorde
benoemd. In juli 1886 was hij reeds stichtend en werkend lid
geworden van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde en het volgend jaar in mei, doctor « honoris causa »
van de universiteit te Leuven. In de ogen van de Kortrijkse instanties scheen het ogenblik gekomen om de negenenvijftigjarige onderpastoor een kerkelijke bediening te bezorgen die, al was ze niet in
verhouding met de burgerlijke eretekenen, dan toch aan de dichter
meer vrije tijd zou laten.
Op 22 februari 1889 had Mgr. Faict een brief gericht aan Gezelle
om hem geluk te wensen met zijn ridderschap in de Leopoldsorde ( 1) . De bisschop meent dat deze eretitel verdiend is en hij
spreekt daarbij de hoop uit dat de Vlaamse Letteren daardoor
verdiende bloei en roem zullen krijgen. Er komt echter ook nog
een raadgeving bij te pas. In de bisschoppelijke colleges, niet het
minst te Kortrijk, was het Flamingantisme uiterst agressief geworden. Samen met mij, zegt de bisschop, moet U werken, zoals
U steeds hebt gedaan, om de leerlingen van onze colleges, met uw
woord en uw naam, af te houden van de blinde hartstocht (... contra
caecum enthusiasmon) die, hoewel eigen aan die leeftijd, toch immer
zeer gevaarlijk is.
Einde april 1889 trok de heer Vercruysse uit Kortrijk naar
Brugge om de zaak van Gezelle met de bisschop te bespreken (2).
Monseigneur schrijft op 1 mei naar pastoor Vyncke van de
O.-L.-Vrouwkerk te Kortrijk ($), om te zeggen dat hij het voorstel
van Vercruysse, die schijnbaar reeds met Vyncke gesproken had,
allerbest vindt, maar dat hij toch eerst zou willen dat Gezelle een
zekere bediening of tenminste een titel zou krijgen, bijvoorbeeld
directeur van de Zusters van het Kind Jezus te Kortrijk.
Op 3 mei 1889 schrijft Mgr. Faict opnieuw naar Vyncke (4).
Hij stelt voor dat Gezelle hulppastoor zou worden. In ieder geval
zal hij hem eerst din van het onderpastoorschap ontslaan wanneer
een andere bediening kan gegeven worden. Waarschijnlijk wilde
pastoor Vyncke of Gezelle zelf daar niet van weten, en daarom
werd Gezelle op 23 mei 1889 directeur benoemd van de bovengenoemde zusters ( 5 ) . Hij mocht alle rechten behouden waarvan
hij als onderpastoor genoten had.
JOZEF GELDHOF

(1) Acta Mgr. Faict 1889 - 22 febr. pag. 64.
(2) Georges Vercruysse en Albert Liebaert zouden in oktober
1894, , na de dood van Mgr. Faict, een poging doen bij Mgr. De
Brabandere om de Kortrijkse deken Edward De Gryse, senator
te laten worden. Dit werd op 2 nov. 1894 door de bisschop afgewezen.
(3) Acta 1889 - 1 Maii, pag. 144.
(4) Acta 1889 - 3 Maii - pag. 147.
(5) Acta 1889 - 23 Mail - pag. 171.

399 ---

MENGELMAREN
SINT-MEDARD PERSONA INGRATA

Onze taalgidsen bemoeien zich met de taal en nog wat, en betreden
ook al eens het gebied van de volkskunde. Daar ontmoeten ze
Sint-Medard en zeg niet meer « Als het op Sint-Medard regent,
regent het zes weken », zo leert ABN-Gids (Paardekooper) zowel
als ABN-Woordenboek (Heidbuchel), maar zeg : « Als het op SintMargriet regent, regent het zes weken ».
Volkskundig bekeken is dat volkomen onzin. De zes weken van
Sint-Medard (8 juni) lopen juist ten einde wanneer Sint-Margriet
(20 juli) met haar zes weken in de volksweerkunde optreedt. De
twee heiligen lossen elkaar af in goede verstandhouding en laten
hun regen neerkomen op de goeden en de kwaden over heel het
dietssprekend vaderland. Alleen ABN-consulenten schijnen niet te
weten hoe vreedzaam onze weerheiligen de kalender onder elkaar
verdelen. Om een kapittel van drie te maken hebben ze zelfs onze
Heilige Godelieve (6 juli) in hun bond van de zes weken opgenomen. In solido houden ze dan het weer gedurende twaalf weken
in handen. Hun kameraadschap is even goed als dat van een ander
heilig trio dat de zonnige dagen van het najaar regelt : St.-Michiel
(29 september) en St.-Teresia (15 oktober) brengen elk een
« zomerke », en staan er elkaar en de laatkomer St.-Maarten
(11 november) niet mee in de weg.
Over dit alles kan ook een taalgids goed advies en ruime informatie inwinnen in het werk van M. Broeckhove : Weerkundige
kalender voor het Vlaamse Land (Gent 1959) .
Waarom nu valt het lot juist op de meest populaire van onze
heilige weermakers ?
ABN-Gids is een gentleman, terwijl ABN-Woordenboek pedante
manieren heeft. Zo ook weer in de zaak Sint-Medard. In Woordenboek wordt Sint-Medard dogmatisch en despotisch uitgewezen ;
Gids daarentegen poogt op hoffelijke wijze zijn voorkeur te motiveren : « Sint-Médard : als begindag van zes weken regen doet in
Nederland St.-Margriet dienst, in plaats van de Franse St.-Médard ».
Ditmaal heeft de filoloog — die Médard op zijn Frans accentueert —
vergeten onze Vlaamse geschiedenis in te kijken. Als Sint-Medard
(Frankische bisschop van Noyon-Doornik en aloude kerkpatroon
van Eernegem, Ursel, Wervik, Wijtschate) de deur uit moet « omdat hij Frans is >>, moet de kruim van onze Vlaamse heiligen hem
volgen : Amand, Elooi, Gillis, Maarten om te beginnen. En onze
Magdalena (van Provence) voelt zich hier niet meer thuis... Maar
die preferente Margriete (van Antiochië) hoe Nederlands is die
dan wel ? Nederlandser dan Sint-Godelieve ? Deze, de onze, kan
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ons zeker niet ontnomen worden « omdat ze Frans is ». Over haar
erfdeel van de Lage Landen regelt zij ongemoeid regen en zonneschijn, en ze kan Sint-Medard, als hij te veel giet, na vier weken
doen ophouden, en de vier eerste weken van Margriete voor eigen
rekening nemen.
En onze goede Sint-Medard ?... Hij moge, als stamgenoot van
Sint-Godelieve, de taalgidsen hun onbezonnen overtreding vergeven
en, sine ira et odio, als een heer in het verkeer voor goed boere- en
vakantieweer over onze ABN-gewesten instaan.
A. V.
IN MEMORIAM ALFRED RONSE

1876-1962
In zijn 86e levensjaar overleed op 22 november 1962 de Heer
Alfred Ronse, voorzitter van de Provinciale Raad van West-Vlaanderen en burgemeester van Gistel. In de bibliografie is zijn naam
verbonden aan een werk over boevenbouw (Fermes types et constructions rurales en West- f landre) dat hij, in samenwerking met
architect Theo Raison, onmiddellijk na de eerste wereldoorlog (1918)
heeft gepubliceerd. En meer nog aan het molenboek De Windmolens (1934), hef standaardwerk over dit onderwerp.
Zijn ingeboren technische vaardigheid dreef hem tot de ware
liefde voor een oud beroep : het bedrijf van molenaars en molenmakers, en voor een aloud werktuig dat hem zeer dierbaar was :
de windmolens. Meer het menselijke en het ambachtelijke dan wel
het monument of de geschiedenis weerhielden zijn belangstelling.
Zijn grootste vreugde was zelf in de werkwinkel of aan de
werkbank te staan.
Voor zeer veel windmolens heeft hij de plannen van herstelling
opgemaakt en, met zijn zeer grondige vakkennis, de werken geleid.
Als toegevoegd Koninklijk Hoogcommissaris aan de Wederopbouw
1919 kon hij bekomen dat een tiental stankmolens naar de frontstreek werden overgebracht om er in gebruik te worden genomen.
Als lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen was het, tot het laatste, zijn doel die molens te klasseren
die nog in bedrijf zijn en alle andere desnoods van de rangschikking te ontheffen.
Uitgenodigd door « De Hollandse Molen », Vereniging tot
Behoud van molens in Nederland, om een voordracht te houden
op de algemene ledenvergadering van 6 maart 1937, kondigde hij
aldaar onder de titel « Naar de Redding van den Belgischen Windmolen » de stichting aan van de VZWD « De Belgische Windmolen ». Hij had toen reeds de toetreding bekomen van verscheidene
personen. De statuten en toetredingsformulieren werden opgesteld
en gestencild maar niet meer verzonden, omdat de tijdsomstandigheden ongunstig werden. Na de tweede wereldoorlog achtte hij zelf
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dat deze stichting weinig nut zou hebben. Persoonlijk heeft hij
zijn kennis en invloed ten dienste gesteld, zodat het behoud en
onderhoud van veel windmolens aan hem alleen is te danken.
C. DEV1 T

DE VESTIGINGSWET VOOR MOLENAARS
GEDURENDE VIJF EEUWEN

De keuren aan de Brugse molenaars gegeven door de hertog
te Hesdin op 5 november 1441 bepaalden in artt. 1 en 5 als enige
toelatingsvoorwaarde « daertoe moet hy (de aanvrager) 't ambacht
souffisantelyk konnen doen mester handt ». Naast deze vage bewoording kwam het afleggen van een proef in gebruik. Weggevallen
na de troebelen van de 16e eeuw, werd dit gebruik door het college
van schepenen op 29 januari 1629 tot voorwaarde verheven, bij
interpretatie van de genoemde artikels van het Keurboek. Dit op
aanvraag van het molenaarsambacht. De kandidaat vrijmeestermolenaar werd de volgende proef opgelegd : « present Deken ende
twee zyne naeste vinderen... de pasbrugge ende yzeringe van den
zelven muelen behoorlyk konnen passen ende maelen zoo alhier
van oudts geusierdt was geweest, ende jegenwoordig geuseerdt
wordt in alle andere omliggende steden ».
Het K.B. van 21 maart 1962 (Staatsblad 3-4-1962) bepaalt nu
opnieuw de voorwaarden tot uitoefening van het beroep van molenaar in de ambachts-, de kleine en middelgrote handels- en de
kleine nijverheidsondernemingen. Zo wordt o.m. (art. 4) als noodzakelijke kennis voor het malen van veevoeders vereist : « het
scherpen van de maalstenen en regelen van de onderdelen van een
maalgang » ; en voor het malen van tarwe « de kennis van de
best geschikte stenen voor tarwegemaal, de bijzondere kennissen
vereist voor de regeling, het onderhoud en het scherpen v an deze
stenen, en de middelen om het malen op stenen (een maaldoorgang) door bijkomende vermalingsdoorgangen te verbeteren ».
Art. 2 van de Keuren v an 1441 bepaalde dat « wie t'ambacht
leeren wil, zal leeren twee jaeren ». Art. 6 van het K.B. van 1962
bepaalt eveneens dat de kandidaat-molenaar het bewijs moet leveren
dat hij een praktische leertijd van twee jaren heeft volbracht.
Art. 27 van de Keuren van 1441 bepaalde dat, wanneer een vrijmeester stierf, zijn weduwe « die vryhede heeft v an den voorzeyden
ambachtte v an doene, ende v an doen gebruyken zal tot 'er tyd toe
dat zy buyten ambachte verhuwet ». De van toepassing geworden
vestigingswet van 24 dec. 1958 voorziet o.a. dat bij overlijden van
een regelmatig gevestigd bedrijfshoofd, zijn echtgenote de hoedanigheid van molenaar behoudt.
Men zal opmerken dat er een goede 500 jaar liggen tussen deze
overeenstemmende bepalingen van 1441 en 1962.
c. DEVYT
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NORMANDISCHE VOLKSHEILIGEN

In 1961 verscheen bij de Imprimerie Catholique te Flers (Fr.)
een studie van dokter JEAN FOURNÉE, Le Culte des Saints dans
le canton de Flers, 51 pp. Het is het resultaat van een enquête
die de auteur in de 14 parochies van het dekenaat Flers (in
Normandië ; dep. Ome) heeft gevoerd. Zijn studie bevat drie
hoofdstukken, beurtelings gewijd aan de cultus van 0.-L.-V., van
de patroonheiligen der parochies en van de volksheiligen in deze
parochies vereerd. Uit volkskundig standpunt is het eerste kapittel
het minst interessante. De volgende echter zijn het des te meer.
Daar ontmoeten wij o.m. St. Céneri, een kinderheilige, die zijn
naam heeft gegeven aan « les coliques St. Cénéric » en « le mal
St. Célerin » (.— impetigo van de schedelhuid) ; deze drie spellingsvormen duiden éénzelfde heilige aan (Lat. Serenicus) . Daarnaast wordt hij aangeroepen door trouwlustige meisjes, die hem
een speld in het kleed prikken om hun wensen meer kracht bij
te zetten. Zijn verering houdt ook verband met de steencultus,
die de vruchtbaarheid bevordert. St. Mien, die wegens zijn naam
tegen handkwalen (Méen — mains) wordt gediend, heeft ook
aanleiding gegeven tot « le mal St. Méen », wat met ons « graveel »
overeenstemt. Dat hij eveneens een kinderheilige is, bewijzen de
kindermutsjes als ex-voto's. De H. Radegonde offert men haver.
De H. Marculphus, patroon tegen het koningszeer, is er bekend
als St. Marcou f . Vermelden wij tenslotte nog een oude Normandische weerspreuk : « Les pruniers seront sans prunes, s'il pleut
le jour de sainte Opportune » (22 april) . Van illustratie is in
deze studie spijtig genoeg geen spoor.
W. G.

BLANKENBERGSE REKENING

Dat de uitdrukking « een blankenbergse rekening » (met bet.
een willekeurig en verward opgestelde rekening) reeds in de middeleeuwen bekend was, werd door H. Stalpaert aangetoond in 't Beertje
— Volkskundige Almanak van 1952, blz. 64 (Van de Blankenbergse bescheepdag en de Blankenbergse rekeningen) . Jan Spanoghe
stond in 1421 terecht voor de schepenen
van het Praatse (leenhof
P
(
van het Brugse Vrije) wegens slagen toegediend aan de baljuw
Jan Uterstede. Spanoghe hield staande dat hij zijn zelfbeheersing
verloren had omdat de baljuw hem zo'n vreselijk verwarde rekening
voorlegde : « sulcke ware Blanckenberghsche rekeninghe datter niemant verstane conde ».
De uitdrukking is dus zeker veel ouder dan het badleven te
Blankenberge en slaat in feite op de oude visserijrekeningen en hun
ingewikkelde rubrieken. Prof. Vercoullie, die als Oostendenaar de
zee en de visserij goed kende, is de enige lexicograaf die « Blankenbergse rekening » in een vertaalwoordenboek (1927) heeft
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opgenomen en er een goede overzetting nevens stelt : « compte
d'armateur (ou arbitraire) ». De studie van H. Stalpaert bevestigde
deze betekenis.
Uit het volgende blijkt dat die uitdrukking oudtijds ook buiten
de grenzen van het Oude Vlaanderen bekend was. In een proces,
gevoerd in 1759 tussen inwoners van de parochie Tielen bij Turnhout, betoogt de verwerende partij « dat men niet en weedt hoe
het den aenlegghere can uijtvinden om soo een blanckkenbersche
rekeninghe te connen voor den dagh brenghen ». (Rijksarchief
Antwerpen, Fonds Tielen nr. 104-rol, f. 50. Vriendelijk medegedeeld door de Heer Notaris M.S.) .
Het moderne Blankenberge moet geen blaam zien in die uitdrukking, die in de omgang meestal anders wordt uitgelegd : historisch bekeken is de « Blankenbergse rekening » een sprekend getuigenis van de vermaardheid der visserij van het oude Blankenberge.
A. V.

DE STERREKIJKER

Hij woonde met zijn vrouw in de Pastorijstraat te Zwevezele,
een man van rond de 45 jaar. Hij was afkomstig van Koolskamp
en zij van Zwevezele. 't Was in de jaren '30. Ze verkochten groenselplanten en zaden. Hij had geen andere naam dan De Sterrekijker. Van jongsaf. Zijn gezicht was immers misvormd, het zientje
van zijn ogen stond strak naar omhoog, hij keek gedurig « naar
de sterren ».
De Sterrekijker was geen rappe kerel, maar toch een « raren »
omte klappen. En hij lachte geerne. Ze hadden geen kinders en
als er iemand vroeg waarom ze er geen hadden, zei hij lachend :
« We hebben er een beddeke gezaaid en z'en zijn niet uitgekomen ».
De Sterrekijker en zijn vrouw stonden 's zondags aan de kerk
te Zwevezele met hun kraam en verkochten er al het gerief om
te lochtenieren (hovenieren) .
G. A.

ONZE WINDMOLENS IN

1962

Aansluitend bij Biekorf 1961, 435.
Tot zover ons ter kennis is, werd in 1962 niets gewijzigd aan
ons molenpatrimonium. Wel werd de driezolder van Pollinkhove
(Markey) stilgelegd.
Waarschijnlijk zal binnen kort de molen van Roesbrugge (De
Simpel) worden afgebroken. Er bestaat ook een plan om de
molen van Houtave over te brengen naar Klemskerke. De molen
zou aldaar als papiermolen in gebruik worden genomen — welisbijverdienste van het toerisme ddan om het papier.
waar meer om de bijverdienste
pp
C. D.
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Nieuw-]aer-W ensch

1820
'k Wensch u, voor een Nieuw-Jaer
Gods vrede en zyn zegen,
Den vrede met malkaer,
En vrede met u eygen,
Maer in uwe Geldkist,
Ik u, geen rust en wensch,
Want oorlog in de kas,
Is 't leven van den mensch.
Arbeyders der Stads-Weeg - schalde

Naar een klein kaartje 8,5 X 6 cm gedrukt te Brugge bij De Moor
en gedateerd met de hand : 8 Januari 1820. Met aantekening : (gedrukt
op) « 300 exemplaren ». -- Uit een Brugse verzameling.

In onzen Blok en voor Biekorf :
EVC. In memoriam Lodewijk en Karel De Wolf. 75. VDB. In memoriam Maurits van Coppenolle. 25. - EN. In
memoriam Kanunnik Dochy. 50. - KH. 25. - LD. Groet uit
het Noorden. 25. - KB. Van een van Bachten de Kupe. 75. JRB. 10. - CS. Ermee vergroeid. 25. - JDC. Uit Gravenmunster. 25. - HS. Uit verering en zeem volgt. 75. RAD. Geen rijker kroon... 75. - ACh. 25. - JV Dilbeek.
Steungeld. 40. - WvE. Oprechte waardering. 75. - AM.
Kadergeld. 50. - MP. Een kleine vollaard. 25. - JV Leuven.
Westland boven. 100. - LVA. Wat spijze toe. 75. - RE. Van
de Leieboord. 25. - JvdB. Blokpenning. 25. - JC. Doe zo
voort. 75. - THZ. Steun. 25. - RvB. Voor « 't schoon
pampier ». 75. - KEV. Penning voor blok. 25. - FR. Die
lydt verwint. 25. - JFr. Voor de pot. 25. - JH Binche. Of
de korf hier deugd doet ! 25. - VA. Een duw te meer. 50. RS. Taai voortdoen. 25. - BJvC. Met beste wensen. 75. AVS. Konst voedt jonst. 25. - JB. Voor de stem van Overschelde. 75. - GB. Blokgeld. 25. - GF. Uit deugd. 25. RvdB. Rederijkers volgen. 25. -LV Woluwe. De gouwe trouw.
25. - RdeG. Steentje voor steunpilaar. 25. - WG. Eerherstel
aan St.-Donaas. 50. - PBF. 75. - GB Hasselt. Blokspijze
toe. 100. - DIV. 25. - GH. Houden aan 't gars. 125. AD. Uit Leiestad. 25. - PG. Een bakte lukken. 100. - BC.
Voor Vraagwinkel en zijn vraagsteerten. 50.
Wel bedankt voor steun en genegenheid.
Aan onze Lezers en Vrienden altemale
een goe' zalig Nieuwjaar. - 't Berek.
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228 Pruimen 318 Rode Mutsen 122 Sansculotten 120 Vijgen 318
Zonderbroeken 120.
Bijnamen. Drieske 8 Jan langer dan zijn bedde 224 Jongentje 285
Kokske 14 Poepke in den hoed 285 Pojas 181 De Schele 106
Sieske Kasseike 7 Spring-naar-'t vet 155 Stofzuiger 285 Van bachten
de kupe 108. — Spotnaam : Eerdenburgse hakepuiten 74. — Popnamen
(herberg) : Colpaert Mitra Pierlala 315. -- Afgod Vol 25.
Klokkenamen 66 299 Muntnamen 135.
Kalender : Vette Zondag, Vette Maandag 95.
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249 255 de Bats, landbouwkundige 333 Lord Belhaven, Engels
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Opgravingen en vondsten. Brugge 237 305 Monnikerede 55 Oudenburg 316 Veurne 256.
Bouwkunst. Burgerlijke bouwkunst Brugge Casa Negra 359 Edewalle
schuur 45 Helkijn bisschopskasteel 224 Houtem V kastelen 356
Izegem Roo Poorte 105 Leisele kastelen 163 Nieuwpoort poortjes 309
Pittem school 376 Poperinge Bayaert 84 Roeselare stadhuis en
halle 109 St.-Kruis Male 256 Waterleiding 280 Molens tentoonstelling 114 Oekene 136. — Kerken, kapellen, geestelijke instellingen.
Brugge Eekhoute 20 Minderbroeders 339 Spermalie 58 Damme
OLV 343 Egem kerk 271 Houtem V kerk en pastorij 355 Izegem
S. Rochus 105 Leisele kerk 163 Nieuwpoort 221 Poperinge Madelene 84. Bouwmateriaal 224 339. Bouwtermen 95 192.
Schilderkunst 15 85 124 158 256 283 vaantjes 272 wereldkaart
319. — Typografie 37 39 boekbinderij 31.
Beeldhouwkunst 31 85 272 kerkmobilair 272 grafzerken 221 343
358 kerkhof kruis 377 378.
Metaal edelsmeedwerk 32 85 159 191 320 gulden sporen 166
koper 22 86 klokken 57 65 84 109 157 222 232 272 297 376
ijzerwerk 29 272 uurwerk 217 munt 21 237 wapenrusting 159
182 191.
Aardewerk 92 119 238 305.
Textiel 63 287 341 parament 86 127 wol 187 zijde 187 damast
287 vlas en linnen 15 kleding 7 43 45 200 228 230 255 286
296 340 tapijt 160.
Huisraad en -inrichting 87 148 191 236 255 278 286 304 319 340.

VOLKSKUNDE
Almanakken 192 252 ankers en zonnen 155 armenschool 178
afrekenen 6 begieten (koop) 31 begroeting 122 berdzagers 128 172
beroepen (eigenaardige) 51 bescheping 11 betaalwijze 29 boombeller 45 boomvenditie 31 boothamer 19 boottrekkers 172 borgen
42 45 boterpater 384 broederschappen 81 circusclown 181 dansen
(soldaten) 209 donder (afweer) 8 duivensport 64 89 115 eerste
kommunie 31 fiets (eerste) 72 fooie 268 garnaal kruien 310 gebakvormen 23 64 91 126 159 317 geschenken 78 gilden 32 95
grafkruis 378 glassuiker 126 hansken-in-het-kelderken 32 61 hemelbrief 188 herbergkermis - Pierlala 315 389 - Transvaal 152 herbergpop 315 historische stoet 39 268 hostiebrood 126 IJslandvaart
11 268 jaarmarkt 29 jubileum 30 95 kakemuts 45. — Kalender :
kerstmis 24 nieuwjaar 27 126 driekoningen 26 55 vastenavond 95 witte donderdag 21 127 Sinksen 21 23 looidag 6.
Kalvariekruis 377 kantwerksters 310 394 kasseisteen (als gewicht) 10 42 keukenmaten 158 kinderkweek (op zijn amerikaans) 41 koedrijvers 169 koer (met huizen) 240 leurhandel 20 51
lievelingsnamen 306 lotelingen 220 mestrapers 170 molenaarsrekening
5 9 42 museum Gent 313 muziekwedstrijd 89 napoleonisten 220 281
nieuwjaarsbrief 27 orgelpijp (eerste) 27 ovenkoeken 317 380 plak
en stak (huis) 44 plaksantje 126 poortje (koer) 309 primusviering 252 processie (averechtse) 26 55 ----figuranten 127 —boetprocessie 97 rederijkers 49 130 132 remedies (keuken) 158 ridderfeesten 201 248 ringen (in gevel) 29 rozenhoeden 22 schaverdijnen 6 schipperskoffie 143 soldatenleven 173 208 366 schutters
229 358
sigaret (eerste) 367
smokkelen 233
straatroep 127
studentenbrief 251 teerlingspel 155 toneel 283 toneelspelers (rei-
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zende) 51 353 trappistengraf 59 91 trompettetaal 211 Uilenspiegel
te Damme 350 uitvaartgebruiken 23 43 341 377 384 vastenkost 95
vervaldag (H. Bloed) 125 vliegend blad 188 voeding 181 volksdracht 45 296 vollaard 23 317 vontegift 41 vuilpannekermis 8
weddenschap 89 weegluizen (wat ze doen) 188 zand eten (hoeveel)
156 212 zedigheid (kleding) 74 zeewijding 268 zomerkeuken 41
zwaarddansers 165 zwemmers 171 Mechagelstoet 30.

Oud recht4 gebruik en bedrijf. — Accijnzen 230 armenzorg 287 310
avondklok 66 blijde inkomst 248 bospolitie 286 brievenpost 75
brugreglement 171 christenslaaf 192 derdzweers 127 duim als maat
238 eerste orgelpijp 27 huwelijk van officier 212 ijking 231 238
issue 232 kasseirecht 232 kerellaken 228 klokken (redemptie) 57
klokgelui (regeling) 102 latijnse school 229 leenverplichtingen 21
leprozerij 84 maalrecht 231 marketentster 204 metaal (krijgsrecht)
57 pachten 340 partijtekens 302 passantenhuis 84 rechtzweers 127
recht van de kok 160 rederijkers 130-132 rouwblazoen 198 schoolleven 371 spelmethode 283 teken dragen (armentafel) 78 testamenten 290 393 tiendrecht 56 323 tonnegeld 231 tornooi 248
valse maten 368 venditie 211 319 verkeersregel 384 verpachting
van stadsrechten 230 vrouwenarbeid 384 vrouwen op strafbedevaart
26 wijnpresent 125 zwijnebezien 230. — Landbouw aardappelteelt 321
aardaker aardnoot 329 aardpeer 327 paarden 150 vlasbewerking
18-20. — Visserij drift 144 garnaal 310 haring 141 tong 389. —
Duivenmelkers 89 115-118. — Ambachten bouwvak 339 houtzagerij
128 172 kuiper 13 kok 160 lattenkliever 145 stokerij 334 zeeldraaien 20 beroepen (allerlei) 51. — Handel graan 338 paarden
28 150 marktrecht 383 tol 383 geldhandel 340. — Leger kazerneleven 174 208 366 pioniers 390 soldij 366 soldatenboekje 368. —
Symboliek karabijn kuras 302 gulden vlies 193 vrijheidsboom 225.
HEILIGENVERERING EN -VERBEELDING

Heiligen : Adriaan 32 294 393 Albina 320 Andries 200 Anna 294
295 295 393 395 Antonius-abt 46 70 87 294 317 Barbara 317
Blasius 46 Brigida 93 Cénéric 402 Drie Koningen 55 Donaas
(Donatianus) 311 Donatus 93 Elisabeth 23 Evangelisten 362 Fledericus 294 Germanus 272 Magdalena 84 Godelieve 64 393 399 Hubertus 318 Idesbald 141 Jacob 294 393 Joris 200 Katarina 317
Kornelius 96 317 Kristoffel 236 Lucia 295 Martinus 21 399 Margareta 317 393 399 Markoen 93 402 Maurus 93 Medard 399
Méen 402 Michiel 399 Niklaas 25 Patrick 191 Quirinus 93 294 318
Petrus 143 Teresia van Avila 25 399 Teresia Scherer 318 Ursula 78
Victor 298 Willem 30. O.-L.-Vrouw 45 384 393 (zie bedevaartplaatsen).
H. Bloed 125 393 H. Doorn 93. -- Weerheiligen 399.
Bedevaartplaatsen : Aardenburg 289 294 Aken 289 Belle 294 Bottelare 295 Brugge 393 Compostella 294 320 Dadizele 294 295 393
Damme Edingen 294 Geraardsbergen 294 393 Halle Hillegem 295
Hooglede 294 Hulsterlo 289 Jeruzalem 290 295 Kerselare 393 Kleit
70 Koksijde 141 Kortrijk 393 Kuurne 294 Lombardsijde 141
Mesen 294 393 Mont-Trinité (St.-Aubert) 224 295 Rijsel 393 Rocamadour 287 Rome 26 292 St.-Anna-ter-Muiden 294 Soignies 294
Westrozebeke 393. Berg Sinaï 293.
Praktijken : agnus dei 293 biecht te Rome (per procuratie) 292
ex-voto (wassen figuren) 393 bedevaart (in 't geheim) 141 (bij testament) 298 393 ijslandvissers 141 kruisbeeld 108 kwade hand 106
tover en onttovering 107 toverboeken wegnemen 154 wijwater 107.
Ziekten : afloop borstvalling geelzucht 158 plane 106 wormen 158.
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VOLKSLIED

Liedbundels (overzicht 1848-1962) 396. — Historielied 303 koekebak 32 lof der armoede 180 koewachtersroep 170 Pierlala 387
bloedwet 208 soldatenliederen 174 204 trouwlied 47.
Aanvangsregels : De maneuvers zijn weer daar 205 De prijzen zijn
nu al gedeeld 180 Herman die op der clocken sloech 217 'k Smeet
mine sikkel al in het riet 118 't Is maar zes maanden geleden 205
't Was op dien dag een blij gelach 205 Viva duc de bavier 303
Sakree piotten 174 Ach kolonel 175 Ziet ze floreren 212 Ziet de
soldaatjes 204 Ziet ginder komt de troep 206 Kato had een vrijer 47
Als Pierlala in 't kistje lag 388 Pierlala is wederom verrezen 389
Lokketette is je moeder niet thuis 306.
VOLKSVERTELSEL

Sagen. Begraven onder de klokken 348 Carosseput te Poperinge 123
in de vestezak 4 toveresse 154 toveressen afgeweerd 3 verzonken
sleutel 105 eeuwige kruier 269 kokkemare 143 rattenoorlog 160.
Legenden. 0.-L.-Vrouw Kaprijke 45 Trappisten delven hun graf
59 91 Christus als pelgrim 189.
Kluchtvertelsels. 't Geluk vliegt 1 geen dieven 2 Antonius 2.
Rijmen 59 141 144 147 170 192 253 308.
UIT DE OUDE TAALSCHAT

Aertghelt 383 allerwerc 191 amandelbuetere 159 ameloos 232
appelrooster 319 avegheer baerge 279 bahuwe 255 bayde 279
backer (schipper) bacscip 255 berdekin 31 bescreven cleet 149 236
bierkin 287 bladinghen blaerde blesse 88 279 boerecaf f a 287 bussteenen 191 damast de vilage 287 derdezwere 127 devise 199 dyamantslipere 159 diesele 279 dobbelisse 22 droopelepele 149 duynhondt 288 duvelshoof den 127 dwalier 149 286 engienmeester 281
eraud 199 erdeghelt 383 faertse 283 falie 296 feeste 200 follaert 24 gardnape 149 ghaleyersch 236 ghebint 88 gheghoot 95
ghevuert 88 ghistvat 191 glasebaerd 149 gotelinc 22 gratoer 149
grendelslot 127 halsband 200 handcoluevere 159 handwalier 286
hanghe 279 hansken in het kelderken 61 havekenare 286 hopvat 255
hostievat 191 houtsuere 255 huycke 200 ysermael-graeu 151 ysgraeu
87 151 issue 232 (zijn) jubilee geven 95 justkin juuste 63 camelot 187 capitle caproen 200 carsey 341 cassine 236 kavye keyvie
149 304 keerel-en-schroo 228 keerle 200 kestendoen 272 clocke 201
clocluudeghe 95 coliere 201 colve 279 comfortuere, confortorie 31
contoorkin 149 couquille 23 cranstelync coucke 22 croone (meubel)
149 cruud 279 cruusbinde 88 cuere 201 cupsetele 88 laetschipsche
wyse 392 landysceid 287 largesse roepen 201 lyaert 88 151 loke
87 149 304 loopelinc 87 lopyn 236 maelslot mandaetdwale 127
mapemundi 319 meesterie 159 mercerie 341 middelronge 160 mollede 87 279 montering 230 montjoie roepen 201 moor 88 mosteljuun 279 museman musenpenninc 96 mutsaerd 232 mutse 201
nuchtermesse 255 ommeganc 280 onbanck 149 304 onderlat ongheboodt ontschacht 88 ordene 201 ostade paltroc 286 paneel 155 176
pappen 95 passaedzhen 291 patrix hol 191 pentsenziederie 31 perdeg helt 283 pipe pipemeester 280 pypweg 281 pitancier 228 ploye
383 plumpot 64 polijstwiel 31 praechmes 304 raucapproen 201
raukerel 341 rauwvelt 288 reissende man 320 rollecapruyn 202
rondeel 149 runpert 279 ruwaerd 227 scaepslepele 149 schillede 279
scipspriet 255 schootcleet 127 ter scrine gaen 95 scueteligghe 191
secretaris 202 siegekin 149 slaepcamere 88 stenetasser 383 ste#rm-
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bet 192 sterre 88 279 stivalen 63 straetsprake 127 sufmaeltyt 63
zweertreyers 165 zwijnebezien 230 zwinghel 95 tabernacule tafereel
202 taldume 238 tallioerbroot 159 tassetten 182 tienvoethout 224
toysoen 202 tuterkin 149 thuun 279 twynmuelne 63 uutgedarynct 63
valkenhuyve 21 vat (bijenkorf) 63 vendue venduwe venditie 319
ventenier 31 verdecsel 255 vergulden (sporen) 166 vestement 127
veurster 286 vierslach vierstael viersteen 203 vigneroen 68 vivelo
(haring) 69 vlieghe (munt) 22 135 vlies (gulden) 200 203 vlyeghere 134 vloer 149 304 voiture 252 vollaerd vollaert 23 vueghelhuus 149 waermcamer 383 wapene 203 wapenreyers 165 watermale
128 waterpas weechluus 159 wendestaexkin 149 wentelcoetse 149
236 304 wingeroen 65 wingeroenscelle 110 wingeroentyd 68 wingneron 157 wulleboyen 360 wullens en barvoets 393 zonderbroeken
120. — Woordenlijsten op inventarissen van huisraad : burgerhuis 236
304 hofstede 88 279 kleinsmid 149 wagenmaker 279. — Lijst van
nlnl. Guldenvliestermen 199-203. -- - Kleurnamen van paarden 151.
LEVENDE VOLKSTAAL

Zegswijzen en spreuken. Algemene studie : vrijen en trouwen 275
last en ruzie 275 in de kinderkweek 306 onderdak en huis 239 dak
en deur 242 kwiste krijgen 243 bakkerstiel 277 radio 213 244.
Bakte 277 berazen 175 boom (van ton) 13 bossen (teerlingspel) 155 buchten (zeevogels) 14 buitenweunen 239 bum 62 buts 12
confilie 119 Bitten en datten 96 dobbel gesplet 156 droog logist 241
duige 13 dulle griete (miete) 277 expert 288 ezel (bed) 310
familienestje 41 fasseel klieven 154 fiegematte 7 frans broodje 14
franse soldij 366 frotters 96 gebreide buik 175 gelezen messe 276
genivererappel 334 haarzakker 61 381 half vijfentwintig 175 heerlijkheidje 241 huizen (soorten) 241 ingenesteld 239 inwendigen
blijden 175 kasteelingen, kasteleintje 96 ketsepeerd 171 kreppe 29 62
kobbe 62 koeioge 241 koekebak 71 koekevollaard 25 kollen koppage 12 kortweunste 240 kosterslatijn 73 kotje (soorten) 240
kreppe 12 laaiers 155 lijs 240 luiden over iemand 348 luike 240
mast (op de --) 368 masseloenebrood 277 meneere meevrouwe 314
379 motternest 2 multere 6 musschendrul 244 naarzakker 61 381
natiehuis 240 neereweerdskijker 62 nekkekraker 12 nondekuitjes 28
ommeweunen 240 ovekotje 240 paneel schudden (duivel) 154 pannepot (boot) 12 pateel schudden (duivel) 178 pap met de spa 156
papsoldaat 208 peerdebrood 277 peerdekarote 170 peerdemeester 288
in 't peerdewater staan 169 peie 5 peuren (melk) 156 piotten 174
den piro uithangen 254 pipperoende 211 platte kinders 307 poelen
64 pompaf 189 pompen 158 190 poortespeker 171 puddok 14
pummelen 94 dat is puppe 2 roggeknorren 277 schudden schutten 177 serpent 122 soldatendweil 212 spiezegoed (hospiezen) 173
statie (stage) 241 stavooi 175 stille metten 276 stilt (stul) 71
sturtebier 156 sukadekoeken 126 teelekoks 14 thuisblijvertjes wagen
308 thuisliggers 241 tienen ww (appels) 2 tjokvaroest 128 turkse
mutsen 92 tweestatie 241 uitgebriekt land 392 verremetjes 308
vlekken 12 vlooibak 307 vollaardboterham 25 vooie 29 62 wilde
hovenier 173 wit trekken 13 zandkonvooi 308 zandstuivers 208
zeuren 43 zielhond 208 zwemmers 14 zwijntjes (vis) 12.
Aardappelsoorten 125. Dadels (benamingen) 96 126. Haringvisserij
141-144. Lattenklieverij 145-147. Duivensport 89 115-118. Soldatenfrans
173-175 207 212.
Bakten dragen 156 den boek van d'hemden 50 in de kave schrijven
43 382 iemand kerkmeester maken 71 koeke noch deeg 94 mannen
van de kolonie 144 dén boer zal 't al betalen 124 den piro uit-
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hangen 224 254 geen A voor de B kennen 282 naar den ouden snuif
rieken 160 zijn paneel schudden (schutten) 128 154 176 zijn vingers
aflikken 160.
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van kalissiehout. 32. - Coninc van den plumpotte. St: Godelievegilde
Veurne. Houtland. 64. - Toneeldichter Versele van Aalter. Kasteelfruit. Museman en musenpenninc. 96. - Berdzagers. Familie Hauscilt Outscilt. Tjokvaroest. Watermale. 128. - Middelronge. Naar den
ouden snuif rieken. Recht van de kok. In den blenden ezel. Rattenoorlog. 160. - Stermbet-Stormband. Greten. Christenslaaf van Zonnebeke. Bekering der Vlamingen. Brugse Almanakken. 192. - Plaatsnamen te identificeren 223. - Jan Langher-danne-zijn-bedde. Bedevaart Mont Saint-Aubert. Musschendrul. Tienvoethout. Bisschopskasteel
Helkijn. 224. - Kasteel van Male in brand. Schetsen van Prout.
Reus van Veurne. Vrienden. Familie Serruys. 256. - Peerdemeester
of expert. Duynhondt. Rauwvelt. Valkaerde-Wanckaert. 288. - Koraal
en messediender. St.-Albinakapel te Proven. Zilveren schelp. 320. Volksnaam van de Sanseviera. Ommegang om boter. Begraven in hertsleer. Verkeersregel rechts en links. Vrouwenarbeid. Kapellen MariaVisitatie. 384. - Verberrende beete 318.
Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 82, Brugge
Beleefd verzoek de 125 F voor 1963 te willen storten
of overschrijven op onze postrekening nr. 2335.37
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