BIEKORF
WESTVLAAMS ARCHIEF
voor

GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN FOLKLORE

1963
VIER-EN- ZESTIGSTE JAAR

NULLUS OTIO PERIT DIES APIBUS

BIEKORF
WESTVLAAMS ARCHIEF
voor Geschiedenis, Oudheidkunde en Folklore

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

64e Jaar

EN FOLKLORE
VERSCHIJNT MAANDELIJKS TE BRUGGE

Nieuwj aarmaand 1963

1

INFORMATIE VOOR JERUZALEM VAARDERS
IN DIETSE VERSIE

1491
Nog v&Sr onze bevrijdingsoorlog van 1302 waren de
Westerse ridders definitief uit het H. Land verdreven. De
kruistocht van Lodewijk de Heilige was de laatste grote kruistocht geweest. De ridders behielden alleen nog de grote
eilanden : Rhodos, Kreta, Cyprus. Dit laatste eiland kende
gedurende de 14e en 15e eeuw een ongemene bloei als zetel
van het Koninkrijk-Jeruzalem-in-ballingschap, dat naderhand
bij de zeerepublieken Genua (1374) en Venetië (1489) werd
ingelijfd.
De bedevaart naar Jeruzalem ging echter voort haar gang.
Cyprus was een tijdlang de terminus en een soort equivalent
van het niet meer bereikbare H. Graf. Doch Oost en West
vonden weldra een modus vivendi. Voor de Turken zowel
als voor de Genuezen en Venetianen waren de pelgrims een
dankbare, kontant betalende kliëntele. Zelfs wanneer de overzeese consulaten al eens in 't gedrang kwamen, dan waren
er nog steeds de Minderbroeders die de custodie van de
Heilige Plaatsen bedienden. Hoe dan ook, de « Jeruzalemsche
Pelgrim » die uit onze Lage Landen over Frankrijk of Duitsland naar Venetië optrok, wist zeker dat van Venetië voort
Christen en Turk hem om de beurt, te water en te land,
zouden stropen. Op dit punt waren de berichten van de
terugkerende pelgrims eenstemmig.

De periode 1400-1550 — de Bourgondische tijd — mag
men de eeuw van de Jeruzalemvaarders noemen. Een eeuw
die een bestendig en georganiseerd religieus toerisme naar
Jeruzalem en de Sinaiberg heeft gekend. En die onze dietse
literatuur heeft verrijkt met een eerste reisboek over Jeruzalem
en het Nabije Oosten, t.w. het V oyage van de Gentenaar
Mher Joos van Ghistele (1485) . In dezelfde jaren ontstond
de ingekorte dietse vertaling van het Itinerarium van de
Brugse ridder en Jeruzalemvaarder Anselm Adornes (1470) .
Dit alleen voor Vlaanderen. Doch ook Brabant had zijn Jan
van Berchem (1494) en Henegouwen zijn George Languerrand (1485) , die allebei belangrijke beschrijvingen van hun
reis hebben nagelaten ( 1 ) .
Venetië was de haven van de « galeye vanden pelgrims ».
Het seizoen van de afvaart was Pasen en Ascentioensdag
normaal twee galeien per jaar ; soms kwam een derde in de
vaart. De galei was een soort cargo, die 250 tonnen koopwaar
meevoerde en plaats voorzag voor een veertigtal pelgrims.
Het schip, een driemaster, had een « hulpmotor » in de persoon van een aantal galeiroeiers, die vooral de maneuvers
van het schip bij het in- en uitvaren van de havens verzekerden. De galei hield zich steeds dicht bij de kust en liep veel
havens binnen. De route liep over Korf oe, Modon (Morea)
en Cyprus naar Jaffa. De patroon van de galei moest de
pelgrims van zijn schip over land tot in Jeruzalem leiden.
Hun verdere verplaatsingen in het Heilig Land moesten de
bedevaarders op goed geluk regelen met de Saraceense gidsen
en muildrijvers (2).
Een woord nu over de tekst van het Regement voor de
Jeruzalemvaarders waarvan de tekst hieronder wordt medegedeeld en met aantekeningen toegelicht.
Het Regement voor de vaart met de Venetiaanse galei werd
door de Brugse priester en notaris Rombout De Doppere
(t 1501) in 1491 overgeschreven als aanhangsel van de ingekorte dietse versie van de reisbeschrijving (Itinerarium 1470)
van Adornes. Deze versie werd in 1891 gepubliceerd door de
(1) J. de Saint-Genois, Les voyageurs belges I 31-36 (Brussel
1846). F.M. Olbrechts, Vlaanderen zendt zijn zonen uit 62-82 (Leuven
1942). - Literatuur bij de inleiding : A.S. Atiya, The Crusade in
the Later Middle Ages (Londen 1938) ; over Cyprus in 't bijzonder :
George Hill, A History of Cyprus, Cambridge University Press
1948-52, vol. II 66 198 345 376 481.
(2) Hilda F.M. Prescott, Jerusalem Journey (Londen 1954). Dit
belangrijke werk citeren we naar de beter bereikbare Franse uitgave : Le voyage de Jérusalem au XVe siècle (Parijs 1959) ; daarin
over Venetië als pelgrimshaven p. 52-66. Deze auteur heeft geen kennis genomen van de reisverhalen van onze Nederlandse Jeruzalem -

vaarders.

Brugse historicus Eusèbe Feys ( 3 ) . Aan het Regement zelf
heeft de uitgever weinig aandacht geschonken, hoewel dit
document de juistheid van zijn inzicht bevestigt, dat namelijk de dietse versie van De Doppere niet als een vertaling
van het Itinerarium moet beschouwd worden. Het voornemen
van De Doppere was kennelijk een « diets handboek voor
de pelgrim naar Jeruzalem » samen te stellen. Als basis voor
zijn werk gebruikte hij het (niet weergevonden) Dagboek
dat door de kapelaan van Adornes gedurende de reis van 1470
was bijgehouden, en het Itinerarium, dat na de thuiskomst
door Jan Adornes, zoon van Anselm, met behulp van het
Dagboek werd opgesteld. In zijn bewerking heeft De Doppere
de « personalia » van de Adornes meestal weggelaten ( 4 ) .
Adornes was in 1470 bij uitzondering niet over Venetië
doch over Genua en Tunis naar de Sinai en Jeruzalem gereisd. De Doppere heeft, tot praktisch nut van de bedevaarders, het Regement voor de klassieke overvaart VenetiëJeruzalem als aanhangsel in zijn vademecum opgenomen.
Samen met een verzameling van gebeden en aflaten, te gebruiken bij het bezoek aan de heiligdommen in het H. Land
en aan de basilieken en bevoorrechte kapellen te Rome.
Dit Regement in dietse versie ( 5 ) is verwant met gelijktijdige Engelse teksten ( 6 ) . Enkele woorden schijnen ook
een Frans voorbeeld te veronderstellen. De redactie van
De Doppere is overigens Westvlaams en Brugs gekleurd. Een
vergelijkende studie over die vroege toeristische documenten
hebben we tot nu toe niet aangetroffen.
A. VIAENE

DIT ES TREGEMENT
VAN HU ZELVEN ENDE VAN WAT DAT GHIJ ZULT DOEN
ALS GHIJ ZULT LOMMEN TE VENEGEN
OM TE VAERNE TE JHERUSALEM UPDE GALEYE
V ANDEN PELGRIMS

(3) Naar het handschrift van de Commissie Openbare Onderstand
te Brugge, in Annales de la Société d'Emulation 41 (1891) 135-222.
- De tekst van het Itinerarium is nog onuitgegeven ; de inhoud
ervan werd ten dele verwerkt door E. de la Coste in de monografie
(Récit historique) : Anselme Adorne, sire de Corthuy, pèlerin de
Terre Sainte (Brussel 1855). Over Adornes zie ook Biekorf 1962, 293.
(4) Over Rombout de Doppere, zie H. Dussart, Fragments inédits
de Romboudt De Doppere p. II-III (Brugge 1892).
(5) Een drietal kleine transcriptie- of zetfouten van de uitgave
van 1891 hebben we op het origineel verbeterd. De indeling in artikels is van ons.
(6) Zo een tekst is : « Informacon for Pylgrymes unto the Holy
Londe » in 1824 uitgegeven te Londen (Roxburghe Club) door
G.H. Freeling. Deze Engelse versie dateert uit 1480-1490.

1. [Contract met de galeipatroon]
Item met den eersten ende alder eerst zult ghij wel moeten
voor hu zien, want de patronen vander galeye zullen hu doen
onderzoucken van waen dat ghij zijt, ende vele subtijle laghen
doen legghen om te wetene of ghij zijt rijke, of edele, of
coopman, ofte van wat state dat ghij zijt ; want der zijn
twee of drie patronen, ende elc es huut om tvoyage te doene.
Aldus zijt voorzienich wie dat ghij bij der hand neimt,
want wat hu de Venecianen beloven, zij en zullent hu niet
houden.
Aldus en bleift niet met den eersten, maer zijt vanden
laetsten ; want [het] zal hu mueghen baten in huwen coop ;
want de patronen en laten niement gheerne achtere.
2. [Aankoop van uitrusting en proviand]

Item tjeghens dat ghij zult varen, coopt van dat hu van
nooden es ; en spaert tjeghens hu zelven niet, maer spaert
thuus.
Item aldereerst coopt .j. maelstraetse met eenen bedde
ende met eender matte, al te samen, ende .ij. paer lijnlakenen,
ende zonderlijnghe lijnen coussen ; want zij hu wel van
nooden zijn.
Item coopt .j. scrine om hu tween oft om hu drien, ende
der in zult ghij moeten doen drie maniere van beschuute,
eerst bruun, tander wit, ende tderde moet zijn wat ghesuukert ; want het hu van nooden es.
Item voorziet hu van buetre, van caze ende van vleessche,
te wetene gambunen, coetonghen ghedroocht, ende warsten
ghedroocht, van elc twee dossijnen ; want tes de beste vitaelge
dier comt inde galeye.
Item coopt in eenen galeyerschen pot van .iiij. of .v. ponden
weghende conserve van suker rosarum, twelke hu zeere nuttelic es, ende voort suker candijs ende groen ghijnghebeer,
rosijnen van quarenten, oude amandelen ende prumen van
Damast, ende alle maniere van lievelichede, want het wart
hu wel van noden.
Ende specialike wijn van Paedeuva, drie barrilen of viere,
ende wacht der of deen of twee, want zij worden hu oorboorlic
int keeren van Jherusalem. Want ghij wort zeere flau vander
hitte als ghij zult weder commen inde galeye, ende de wijn
van Paedeuva zal hu al vercoelen.
3. [Plaats te kiezen op de galei]
Item als ghij neimt huwe plaetse inde galeye, neimt ze
inde middele ande mast, want tes tscoonste vander galeye.

Muecht ghij ze niet nemen ter mast waert, zo neim ze
vooren ande prooue, want tes tzoetste vander galeye, want
vande mast achterwaert tstijncter te zeere vander kuekene.
Ende wat dat ghij maect, zijt wel ghemint metten ghezellen
vander prooue ; want zij zullen hu vele eere doen ende veel
solaes, want ghij zult in huerlieden gracie commen om de
weerde van drie of viere maersselen, elken maerssel en es
niet boven weerd .j. houden stooter.
Item voorziet hu van twee houten stoelen die sluten deen
op dandre, tjeghens dat hu quaelke lust, ende dat de fortunen
vander zee over commen.
4. [Munt]
Item voorziet hu van cleenen ghelde, viere of vive of
.vj. ducaten maerketten of marsselen, want zij zijn goed
toot Jherusalem ende al thelich land duere ; maer zij moeten
alle nieuwe huuter munte commen, want de Sarrazinen en
willen gheen andre ghelt dan nieuwe munte.
5. [Maaltijd aan boord]
Item zijt voorzienich in alle huwe zaken, want het hu wel
van nooden es.
Item als ghij gaet zitten ter tafle vanden patronen, maect
hu alzo naer den edelen als ghij muecht. Want der zal altoos
een lettel bet commen dan an dandre ; want zo ghij metten
eersten zijt, muecht ghy met rechten altoos naervolghen.
Want der zal zomtijts quaelke commen goede siere mede
te makene ; want al zoud ghij van ongher sterven, de patroon
en zal hu maer tweewaerven sdaechs de provene gheven.
Aldus voorziet huwe scrine wel, want als ghij up werd
ghestaen, ghy en wordt niet gheargert om te gaen bancketeren,
want de scrine wert hu beste vriendt.
6. [Hete en koele wijn]
Item wilt ghij eenighen wijn coopen onder weghe, de
laetsten wijn die ghij vijndt es te Corfou ; want van Corfou
upwaert zijnt alle rommenyen ende malevizeyen, ende zijn
heete wijnen.
Want waert bij alzo dat ghij de heete wijnen dronct zonder
tderde water, ghij zoud hu lever ende longher verbernen.
Want ghij comt huut eenen couden lande, ende drijnct couden
dranc ; in contrarien comt ghij in een heet landt, ende drijnct
den heetsten dranc die men vijndt in al de weerelt.
Aldus bleift van goeden regemente, want tzal hu veil helpen an tleven ende an tsterven.

7. [De hete wind van Cyprus]

Item als ghij comt te Cijpers, wacht hu voor de heete
wijnden ; want zij zijn so subtijl, dat zij zouden hu duervlieghen, lever ende longher huut huwer borst ghesloten. Want
waert ghij bevanghen met dien heeten wijnden, ghij moest
binnen xxiiij. hueren dood zijn, want alle medecinen en zouden hu niet moghen helpen.
8. [Kwakkels van Modon (Morea) ]
ghij ghebrec van vitaelge eer dat ghij comt te
hebt
Item
Cijpers, ghij zult binnen der stede van Moddon vraghen
om quackelen. Want tes daer tpoort vanden quackelen ; men
vancze daer ghelijc men hier doet de vijncken, ende men
zoudze bij cleenen standekins vul, twelke es eene goede provanse om de pelgrimen.

9. [Druiven]
Item wacht hu van te vele druven thetene, want ghij
zouter lichtelike of ghecrighen den zochten lichame, twelke
zeere zoorgheiic es. Want als ghij der den zochten lichame
ghecrijcht, het bediet rechte voort troode menezoen ; ende
der omme doet men hu nemen houde amandelen, want tes
de medecine der tjeghens. Want wilt ghij druven heten, cnutse
met broodt, alzo ne zullen zij hu niet deeren noch quaet doen.
Aantekeningen op het Regement

1. Contract met de galeipatroon.
Het passagegeld schommelde tussen 40 en 60 gouden dukaten.
De kapiteinen of « patronen » handelden in feite eigenmachtig, de
enige rem was de concurrentie tussen de twee of drie reders. De
Senaat van Venetië, die talrijke reglementen op de galeivaart had
opgesteld, kwam er nooit toe deze te doen onderhouden 0.
De grote galeipatroon van Venetië was, in de jaren 1480-90,
Agostino Contarini (dal Zaffo), uit het geslacht dat als titularis
van het graafschap Jaffa bekend stond. Zijn concurrent was Pietro
Lando (8) .
De eerste vaart Antwerpen-Jeruzalem werd in 1511 ingericht door
Dirk van Pasen. Het passagegeld was 80 dukaten. Zijn schip nam
ook bedevaarders mede voor Compostella en Rome. Hij vaarde nog
weer in 1516 en 1518 (9).
(7) Prescott, Voyage de Jérusalem 56-58.
(8) Prescott a.w. 103 et passim.
(9) F. Prims, Antwerpiensia II (1928) 335-336.

2. Aankoop van uitrusting en proviand.
Het beddegoed werd algemeen te Venetië aangekocht ; bij de
terugkeer werd het door de beddekopers weer overgenomen tegen
maximum 50% van de koopprijs. Mat en matras zi jn de onderleggers van het « bedde », d.i. de gevulde beddezak. Dit beddegoed
had de afmeting van de vakken die op het slaapdek met krijt
waren afgetekend : aan ieder pelgrim was een breedte van anderhalve voet (45 cm) toegemeten. Linnen beddelakens en linnen kousen beschutten de slaper tegen het ongedierte.
De scrine (scipscrine, fr. arche marine) werd als de voorraadkist te Venetië aangekocht en er met proviand gevuld. De patroon
was zijn passagiers twee maaltijden (provene) daags schuldig, doch
ook hier heerste willekeur. De pelgrim had geen waarborg en moest
in feite zelf voor kost en drank zorgen.
Gambune, uit ofra. gambon (jambon) : ham. Warst : worst.
Galeyersche pot : van verglaasd aardewerk.
Aanbevolen worden een hele reeks zoetigheden (lievelichede) :
rietsuikerstroop, kandijsuiker, gember (ghijnghebeer), krenten, gedroogde amandelen en dadels.
Van de koele wijn van Padua (bij Venetic) zal de pelgrim de
helft overhouden voor de terugreis : dit werd algemeen door de
reizigers aangeraden.
3. Plaats op de galei.
In hun omgang met de scheepstouwen en katrollen spaarden
de bootsgezellen de pelgrims niet, tenzi j een fooi de goede verhoudingen kwam regelen ( 1 0) .
Prooue, uit ofra. proe, proue : voorsteven. Maerssel, alias maerkette: Venetiaanse zilvermunt van 21/2 stuiver.
Stoelen: driepikkels, te gebruiken als steun bij zeeziekte nl. in
geval van storm (« de fortunen vander zee >>).
4. Munt.
Aangeraden wordt te Venetië 4 à 6 gouden dukaten (grootgeld)
te wisselen voor pasmunt, t.w. nieuwe zilvermunt (maerssel, maerkette : zie hiervoor), voor de kleinere uitgaven onderweg.
5. Maaltijd aan boord.
« Sluit u aan bij de passagiers van adel, hoe dichter bij hen,
hoe meer kans goed bediend te worden . » : zo luidt de raad.
Als ghzj up werd ghestaen . : als ge overgeslagen en door de
patroon tekort gedaan wordt, niets belet u om dan uw eigen proviand aan te spreken in de onmisbare schipkist.
(10) Over het
leven aan boord, zie ook : Ch. de la Roncière,
_
Histoire de la marine francaise I 273-297 (Parijs 1899) .
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6. Hete en koele wijn.
Na de havens van Korfoe vindt ge alleen nog hete wijnen, nl.
de wijnen in de havens van Morea en van Cyprus. Rommenyen
(fr. romanie) en malevizyen (fr. malvoisie) zijn de wijnen van de
exporthavens Napoli di Romania en Napoli di Malvasia op Morea.
De wijn van Cyprus stond bekend als een verraderlijke drank :
men moest hem versnijden met 4 en zelfs met 9 delen water. Te
Famagoesta (Cyprus) toonde men de graftomben van Engelse ridders die dit niet hadden gedaan « en hun ingewanden waren verbrand » (Hill a.w. vol. III 817) .
9. Druiven.
Den zochten lichame ghecrighen : buikloop, die ontaardt in roode
menezoen (alias menisoen, melisoen) : rode loop, fr. dysentérie.
Op de woorden « noch quaet doen » volgt de aanduiding
Etc[eter]a. De Doppere werkte waarschijnlijk op een uitvoeriger
tekst van het Regement die hij niet verder heeft verdietst.
VLAAMSE MELKBAARDEN

J. Cornelissen heeft aan deze benaming een plaats gegeven in
zijn bekend werk over Nederlandse Volkshumor (IV 309 ; Antwerpen 1931) . Zijn enige bron was een mengelmare in Biekorf V
(1894) 79, die verwijst naar de gedenkschriften van de Franse
generaal Pimodan.
De volgende gegevens stellen de omstandigheden van die « naamgeving » in een duidelijker licht ; we ontlenen ze aan Baron Guillaume, Histoire des régiments nationaux des Pays-Bas au service
de l'Autriche 41-43 (Brussel 1877) .
Het regiment van de Dragons de Ligne, waarin een aantal Vlamingen dienden, had zich in 1757 onderscheiden in de veldslag van
Kolin bij Praag. Onze keizerin Maria-Theresia schonk aan het
regiment een standaard waarin ze met eigen hand een roos in een
doornenkrans en de leus Qui s'y frotte s'y pique had geborduurd.
Voor de slag had maarschalk Daun geaarzeld dit regiment,
bestaande uit zeer jonge mannen, in de strijd te werpen : « Que
voulez-vous faire avec vos blancs-becs de Flamands» had hij tegen
hun kolonel gezegd. De dag van Kolin (18 juni 1757) werd echter
voor hen een roemvolle dag en Maria-Theresia gaf een ordonnantie
uit die aan de soldaten van dit regiment toestond geen moustache
meer te dragen « ter herinnering aan hun jeugd en dapperheid ».
En de keizerin liet een schilderij met deze gedenkwaardige episode
in haar paleis te Wenen hangen.
In de jaren 1870 bestond dit regiment nog bij name (en zonder
moustache ?) in het Oostenrijkse leger. En waar zou dat historiestuk van Maria-Theresia nu te vinden zijn ?
E. N.

NACHTWACHT VAN MENDICANTEN
TE BRUGGE
1678-1789
De vier Brugse Bedelorden : Freremineuren, Dominikanen, Karmers (geschoeide Karmelieten) en Augustijnen werden in de 17e
en 18e eeuw meerdere malen ingezet om, in ogenblikken van gisting
en volksoproer, de nachtwacht in Brugge op te trekken.
Zo worden ze op 3 april 1678 opgeroepen door Mgr. de Baillencourt na het tumult tegen de Engelsen naar aanleiding van de gestoorde Boetprocessie op de Palmzondag van dat jaar ( 1) . De Brugse
magistraat ging de bisschop vragen dat hij de reguliere geestelijkheid tot de nachtwacht in stad zou willen bewegen, na de bewogen
Palmzondag. Ze moesten in groepjes door de straten wandelen om
mogelijke opstootjes te bedwingen. De Recolletten, de Dominikanen,
de geschoeide Karmelieten en de Augustijnen leverden elk tien man.
De Jezuieten, de Discalsen en de Kapucijnen elk zes. Samen vormde
dit een versterkt politiekorps van 58 man. Het bisschoppelijk paleis
(Proosdij op de Burg) werd voor de gelegenheid in een soort
« corps de garde » omgeschapen. Daar gebeurde de aflossing van
de wacht, en degenen die vrij waren konden zich bij een vuur
verwarmen (2) .
Toen Brugge in de tweede helft van 1787 onder invloed van de
opstekende Patriottenbeweging in gisting kwam, werden de bedelorden opnieuw aangesproken voor de nachtwacht in de straten van
de stad. Op 23 september werd 's morgens te 8 uur het besluit van
graaf de Murray bekendgemaakt waarbij de constituties, privileges
en vrijheden van burgerlijke en geestelijke aard zouden behouden
blijven zoals ze door Jozef II bij zijn troonbeklimming werden bekrachtigd. 's Avonds werd dit nieuws gevierd en de klokken van
alle kerken luidden een uur lang. Er zat weer spanning op de Brugse
bevolking en Mgr. Brenart vroeg aan de bedelorden dat ze elk met
acht of tien man 's nachts zouden willen waken in de stad. Hun
standplaats was nu de Stadshalle ( 3) .
Twee jaar later, nl. op 17 november 1789, in de volle Patriottenwoeling, kwam de stadsmagistraat bij Mgr. Brenart om aan te dringen dat hij de Brugse Mendicanten zou willen inzetten om de rust
te vrijwaren (4) . Aartsdiaken De Gryse schreef daarop aan de oversten van de kloosters volgende brief :
« Syn Doorluchtigste Hoogweerdigheyt, op het versouck van het
Magistraet van Brugge versouckt. en niet min belast alle oversten
der biddende orders, te willen ordonneren aen alle respective onder(1)
(2)
(3)
(4)

Biekorf 1962, 101.
Bisschoppelijke Acta 1678, 3 april, pag. 164 verso.
Bisschoppelijke Acta 1787, 24 sept., pag. 69 verso.
Bisschoppelijke Acta 1789, 17 nov., pag. 95 verso.
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saeten, dat sy, geduerende dese troubels, sig zouden willen besteden
ten dienste van de ruste der stadt om de gemoederen te houden
in de wettelijke subordinatie opdat alle plunderinghen en onbetaemei j cke samenrottinghen belet worden. »
In de latijnse tekst, waarbij de bisschop dit rondschrijven beveelt,
is er alleen sprake van de bedelorden, en het betreft wel degelijk
een nachtelijke politiedienst door deze orden te houden op 17 november 1789, naar het voorbeeld van vroeger.

l

J. GELDHOF

DE KERK VAN EDE VERVANGT
DE MARIAKERK VAN AARDENBURG
Ydewalle lag steeds in de parochie St.-Baafs-Aardenburg en het
was een leen van de Burg van Brugge ( 1) . Dat Ede sedert de Franse
tijd een parochie werd is juist, wanneer men een katholieke parochie
bedoelt. In 1818 werd de kerk van Ede door de katholieken afgekocht
van de hervormden. Voorlopig werd de kerkgemeenschap nog bestuurd vanuit Aardenburg. De geestelijkheid had af te rekenen met
de oude gewoonte van de Deenaars : zij gingen graag naar Maldegem
of naar Middelburg ter kerke. Op 21 oogst 1830 werd een nieuwe
onderpastoor te Aardenburg aangesteld en die kreeg als verplichting
op Ede te verblijven. Dat was Ferdinand Maes, voordien onderpastoor te Lissewege. Van 24 september 1832 af, verviel het toezicht
van de deken van Eeklo over deze streek en Ede kreeg nu een eigen
pastoor ( 2) .
Op dezelfde plaats waar nu de kerk van Ede staat werd, in 1648,
een godshuis gebouwd door de hervormden. De streek lag daar toen
nog grotendeels onder water maar op hogere plaatsen hadden zich,
sedert het einde van de 16e eeuw, verschillende hervormden gevestigd. Men noemde dit gewest toen de Biezen en het is een bekend
feit dat hier allerlei uitgewekenen, Fransen, Walen en wederdopers,
kwamen wonen. Velen hadden zich gevestigd aan de Valeiskreek,
daar waar enkele tijd geleden nog verschillende kleine huisjes stonden.
De katholieken die daar woonden werden sedert einde 16e eeuw verzorgd door de geestelijkheid van St.-Laureins. Pastoor Glorie vroeg
in 1764 een bijkomende vergoeding omdat het zo moeilijk was zijn
parochianen daar te bezoeken : zij waren meestal arme en lastige
mensen, en daarbij moest hij zich nog regelmatig blootstellen aan
beledigingen vanwege de niet-katholieken (3)
(1) Middelburg, Zeeuws archief nr. 22719 denombrement van Ydewalle. - Het is bijgevolg onjuist te spreken van « parochie Ydewalle », zoals in Biekorf 1962, blz. 5 (voetnoot). - De parochianen
van Ede zijn Deenaars.
(2) Eeklo, archief van de dekenij.
(3) Gent, Rijksarchief, bisdom nr. 9020.
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De hervormden die daar woonden waren zo talrijk dat zij een
kerk nodig hadden. Zij kregen de toelating van de Staten Generaal
om hun godshuis te bouwen. Er werd een inschrijvingslijst geopend
voor giften en wij leren uit die lijst wie heeft ingeschreven en voor
hoeveel.
Inschrijvingslijst voor de kerk van Ede in 1656
(Giften in ponden)
Staten Generaal
Staten van Zeeland
Vrije van Sluis
Groede
id. Nederduitse kerk
id. Waalse kerk
IJzendijke
Oostburg
Kadzand
Sluis
Biervliet
Terneuzen
Hulst stad
id. ambacht
id. kerkmeesters
Sas-van-Gent
St.-Anna-ter-Muiden
Middelburg (Z.)
Dordrecht stad
id. kerkraad
Rotterdam
Leiden

83
50
41
10
18
5
4
16
16
20

3
14
8
4
5
6
3
33
25
8
16
41

25
Haarlem
Amsterdam (admiraalsraad) 25
Delft
16
Gouda
10
Raad van State
33
Raad Noorderkwartier
41
Tolen
6
Bergen-op-Zoom
16
Breda
8
Noordgouwkerk
12
Amsteede (kerk en burg)
11
Renesse
1
Retranchement (diaconie)
4
Kadzand (diaconie)
15
Nieuwvliet (Mennonisten)
10
Axel stad en ambacht
5
Steenbergen
5
Aardenburg stad
12
id. kerk
4
Ede gemeente
4
IJzendijke
(collecte in de kerk)
10

Zoals men ziet heeft een groot deel van Nederland geholpen
om die kerk te bouwen. Ede zelf bracht niet veel geld binnen, wat
er op wijst dat de protestanten die daar woonden niet rijk waren.
Al dit geld volstond echter nog niet om de onkosten van het
bouwwerk te betalen, er bleef nog een schuld van een goede duizend
pond. Dit geld werd voorlopig geleend : 413 pond bij de weduwe
van de griffier van het Sluise Vrije (Engels), 250 pond bij Ypen
Sectus, 133 pond bij Maerten Jordaens. Dat waren allemaal mensen
die handelden in opdracht van het Sluise Vrije. In 1658 werden
die leningen echter afgekeurd door de Staten Generaal. Ede moest
dat geld terug geven ofwel moest men de tiendheffer doen helpen
betalen.
Waarschijnlijk had men hier vroeger niet aan gedacht maar er
bestond van ordonnantie van Albrecht, in 1613 uitgevaardigd, waardoor bevel gegeven werd dat de tiendheffers moesten tussenkomen
in het opbouwen of herstellen van beschadigde kerken, en ook in
het bouwen van nieuwe kerken. De grote tiendheffer was hier de
St.-Baafsabdij te Gent. Deze abdij had voor de heropbouw van
de protestantse kerk te St.-Kruis-bij-Aardenburg, 500 pond betaald.
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Hier ook verwees men naar het plakkaat van Albrecht, en zelfs
naar een bepaling van het concilie van Lateraan uit 1179. Ook
voor de hervormde kerken van Nieuwvliet en Zuidzande moest
door St.-Baafs en door het kapittel van Doornik betaald worden,
1250 pond voor Nieuwvliet, 750 pond voor Zuidzande en dan nog
jaarlijks 25 pond voor de predikant Costers. De St.-Pietersabdij
had 1000 pond moeten geven voor de heropbouw van de kerk te
Schoondijke ( 4) . Te Aardenburg zelf moest St.-Baafs voor 300 pond
tussenkomen in de heropbouw van de St.-Baafskerk ( 5) .
Dit gebeurde allemaal tussen de jaren 1656 en 1658. Die voorbeelden gaven aanleiding om ook voor de kerk van Ede beroep te
doen op de tiendheffer die hier ook de St.-Baafsabdij van Gent
was, of liever de opvolger van die sinds 1535 afgeschafte abdij,
het kapittel van St.-Baafs. Ferdinand De Backere, ontvanger van
de geestelijke goederen in de streek van Sluis en Aardenburg, was
gelast met het innen van het geld. Maar natuurlijk was St.-Baafs
niet zo vlug bereid om te betalen. Het werd van alle kanten gepraamd om geld te geven, ook vanwege katholieke kerken, b.v. te
St.-Margriete. Het werd een proces eerst voor het Vrije van Sluis
en later, in beroep, voor het hof van Middelburg in Zeeland.
St.-Baafs vroeg zich af waarom men pas in 1660 geld vroeg voor
een kerk die reeds in 1648 werd gebouwd. Het antwoord was, dat
de streek toen nog grotendeels onder water stond en dat de tiendheffer er geen winst van opstreek omdat er niet gezaaid werd, dat
die tiendheffer toen ook niet moest betalen. In 1660 echter waren
de landerijen terug onder de ploeg gebracht, de mensen betaalden
opnieuw hun tienden aan het kapittel van St.-Baafs. Die tienden
dienen tot vooruitgang van de godsdienst, zo zegde De Backere, dus
St.-Baafs moest de kerk van Ede helpen betalen.
De heren van St.-Baafs wezen toen op het feit dat die kerk op
het grondgebied stond van de parochie 0.-L.-Vrouw-Aardenburg.
De last van de bouwwerken viel dan ook op de moederkerk, zo
zegden die heren. Zij gaven opdracht aan Joos Soetaert, burgemeester van Maldegem en ontvanger van St.-Baafs in de streek van
Aardenburg, om een onderzoek in te stellen in verband met die
moederkerk. Zoals bekend, stond de Mariakerk van Aardenburg
buiten de in 1621 aangelegde vesten. De kerk was toen echter reeds
lang in vervallen toestand en in 1625 werd zij afgebroken. De getuigen die door Joos Soetaert werden aangesteld waren meestal
mensen van St.-Laureins. Ze verklaarden allen dat ze gezien hadden hoe de kerk werd afgebroken en hoe de materialen per schip
werden weggevoerd. Ze beweerden dat die materialen verwerkt werden in de versterkingen van Vlissingen, Westkapelle en Zierikzee.
(4) Gent, Rijksarchief, bisdom K 8976 kerk Ede.
(5) Persoonlijke mededeling van de heer Van Vooren, Aarden

-burg.
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Willem Piessens had zelf gezien hoe men de stenen verwerkte in
de muren te Zierikzee en ook in de poort van die stad.
Ferdinand De Backere antwoordde hierop dat de Staten Generaal
de Mariakerk hadden doen afbreken maar dat zij er geen winst
uitgehaald hadden, integendeel zij hadden er veel geld moeten aan
besteden. De commissarissen van de Raad van State hadden de aanbesteding van de afbraak bij trommelslag te Aardenburg willen
veilen, maar toen had zich niemand aangeboden en men moest toen
geld geven om de werken te doen uitvoeren door twee onbegoede
metselaars. Die aannemers waren Pieter Claessen Noorthouck, afkomstig van Goes, en Jacob De Jonghe. Zij kregen geld om zich
de nodige stellages aan te schaffen voor de afbraak. Zij hebben dan
de stenen tot hun profijt verkocht en doen wegvoeren. De leider
van de afbraakwerken was David van Orient, ingenieur van het
land. De burgemeester van Aardenburg, Karel Boussemaer, en de
schepenen Cornelis Boot en Cornelis Schepens getuigden dat die
kerk nog slechts een ruïne was, dat de muren en het dak gedeeltelij k waren ingevallen, dat het houtwerk en de gewelven niet meer
te herstellen waren. Ook Kristoffel De Voocht, beenhouwer van
beroep en Court Andriessen, soldaat in de compagnie van kapitein
Rolle, legden zo een verklaring af. Zij hadden gezien hoe de Mariakerk daar stond zonder kappe of houtwerk, alleen de muren en
de torens stonden nog recht maar die muren waren, vooral aan de
zuidzijde, zeer vervallen en op de noordhoek was het gewelf ingestort. Zij ook beweerden dat geen herstel meer mogelijk was en
dat de aannemers van de afbraak nog 1000 gulden toe kregen. Ze
wisten alles zo goed te vertellen omdat zijzelf twee jaar aan de
afbraak hadden geholpen.
Toen lieten de heren van St.-Baafs weten dat de Mariakerk
vroeger veel eigendommen bezat en dat hieruit wel de middelen
konden gevonden worden om de opbouw van de kerk te Ede te
helpen betalen. Ferdinand De Backere antwoordde hierop dat de
Mariakerke « ontbloot was van middelen ». Ha, zegde St.-Baafs,
als de kerk ontbloot is van middelen, wil dit zeggen dat er vroeger
wel middelen waren. Maar De Backere verdedigde zich door beroep
te doen op het taalgebruik : « zoude onse Nederduitse taele niet
lijden dat iemand die arm is, ontbloot is van alle middelen ? » zo
vroeg hij zich af. Daarbij, zo zegde hij verder, er moet niet gesproken worden over het bestaan van een verdwenen kerk, alleen
de nieuwe komt in aanmerking en daar moet St.-Baafs voor betalen.
Natuurlijk was het zo dat de Mariakerk vroeger veel goederen
bezat. Deze waren echter grotendeels aangeslagen door de Staten
Generaal. Z6 erg was het dat, in 1615, een lening van 6000 gulden
moest aangevraagd worden om de schulden van de kerk te dempen.
De protestanten maakten er toen nog altijd gebruik van, ze hadden een afdak tegen de muren gebouwd zoals dit ook te St.-Kruis
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(bij Aardenburg) gebeurde. In 1635 boekte de kerk een tekort van
bijna 18.000 pond.
Wat er ook van zij, het proces viel uit ten nadele van St.-Baafs.
Dit kapittel moest het tekort van meer dan 1000 pond betalen.
Het beschikte niet over voldoende liquide geld en ging een lening
aan bij Pieter Soetaert, de zoon van joos. Dat was een lening van
200 pond. Zij was slechts in 1711 volledig afbetaald.
Zo zien wij hoe katholieken moesten betalen voor protestantse
kerken.
Eigenaardig is het feit dat deze protestantse kerk van Ede in
1818 verkocht werd aan de katholieken. De heer Van Vooren uit
Aardenburg heeft bewezen dat er in het begin van de 17e eeuw
wel veel protestanten woonden te Aardenburg en omgeving, maar
dat later veel nieuwe inwijkelingen katholiek waren en dat de
hedendaagse bevolking overwegend deze laatste belijdenis aankleeft.
Zo had die protestantse kerk te Ede geen reden meer van bestaan
en het is te begrijpen dat ze naar de katholieken is overgegaan.
D.

VERSTRAETE

OMMEGANG VAN BOTER

Vraagwinkel 1962, 384
Van af 1680 werd aan de Capucijnen van Dendermonde, door
de gemeente St.-Gillis, een aalmoes -- « vier stucken meel met het
backen » — geschonken « in redemptie van den ommeganck van
houd, boter ende voordere noodzaekelijkheden ». In 1777 schrapten
de verificateurs deze uitgave, maar de schepenbank verzocht het
hoofdcollege deze te mogen behouden « naementlyck ten aensien
vande geringe hunne ingesetenen die uyt eene eerelycke schaemte
somwijlen accordeerden ofte gaven meerder als hunne staet ofte
conditie toelieten ». Dit verzoek werd ingewilligd (zie Gedenkschr.
Oudh. Kring Dendermonde, 3e r., dl. V : M. Bovyn, Bijdrage tot
de geschiedenis van St.-Gillis-bij-Dendermonde, blz. 74) .
In verband met Grembergen noteerde ik dat de paters Discalsen
van Dendermonde, die noch in de stad, noch in het Land van
Dendermonde bedelronden mochten houden, het toch deden. Omdat
daardoor « den huijsaermen seer wiert geincommodeert », liet de
schepenbank het ingezamelde in beslag nemen en uitdelen aan de
noodlijdenden. Hiertegen tekenden de paters verzet aan bij de
Raad van Vlaanderen, die deze eis, bij sententie van 13.10.1676,
«niet ontfanckelijck» verklaarde, «met condemnatie in de costen ».
(Eerlang te verschijnen in genoemde Gedenkschriften) .
M.

BOVYN
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IN DIKSMUIDE VOOR DE OORLOG
VAN VEERTIEN
Ze lopen er niet dik, de rasechte Diksmuidelingen van vóór 1914,
doch toevallig, op een feestje, gerocht ik in de klaps met twee
goede kennissen die van bachten de Kupe afkomstig waren.
« Kijk, zegt Leo, 't is eigenaardig e' nee, maar als ge Diksmuide
zegt, 'k peinze seffens op water, en dat komt omdat ik van schippersafkomste ben. Sanders, mijn grootvader, deed kleine kommersie in
houten asse (landpotas) met een lange platte schuite in de wateringen van Pervijze en omliggende. Hij kocht die houten asse bij de
bakkers per assemande — een wissen peerdemande met 2 oren —
dat was een halve hektoliter inhoud.
Sanders timmerde zelf zijn lange schuite met twee banken in en
langs achter een wrikkelgat om met de riemen (roeispaan) te
wrikkelen ; een uitslaande boom om de schuite in rechte lijne te
houden. Met een string in een « lets » over zij n schouders trok hij
alzo zelf de schuite door de landeri j en en langs weiden, over
grachten springend, van 't ene hof naar 't ander, om zijn ware aan
de man te brengen.
Grootvader woonde in een afgelegen herberge « 't Snoekje » met
trapj es op langs de baan naar Veurne. Grootmoeder, e' klein dul
dingen, was baas en bazinne al tegelij k in 't Snoekj e. De boeren van
't omliggende kwamen daar kaarten, en 's avonds wierden de keersen
ontstoken : klein Poltje — mijn vader — moest de keersen snuiten
met een ij zeren keersesnuiter eer dat hij naar bedde ging. Als het
nu al te Bruistig ging in d'herberge en dat de boeren ruzie maakten,
pakte Fietje de stopnaalde van achter de toog, en stekte dweers
door hulder broekzak dat 't kraakte : met een stek of drie waren
de ruziemakers de trapjes af en buiten, en geen een van die felle
boeren die zich durfde verweren tegen 't wiiveje.
Sanders zoons, mijn nonkels, wierden schipper op de grote vaarten
met een schip van 38 m lengte met kabiene, dat door een peerd
getrokken wierd. Als Sofietje nu dood was, bleef het acht dagen
over eerde liggen omdat de zoons niet eerder kosten overkomen.
Om de wete te laten ging dat alzo : ze schreven e' brief naar drie,
vier sasmeesters tegelijk waar dat 't schip zou kunnen voorbijvaren,
en ondertussen verwittigden de schippers onder elkaar.
Pol, mijn vader, kwam te Diksmuide wonen ; hij bouwde een
buis langs d'Handzaamtje (vaart) en zat alzo van de eerste stap
tot over zijn oren in schuld. En zeggen dat hij nog bofte : « we
gaan er wel door geraken, vrouwe, en boven op komen ». Ja maar
mens dat e' was geen tijd lijk nu van « premie » alhier en « wet »
aldaar voor al wie bouwen wil, neen, neen ! vader moest het al
allene verdienen met zijn twee handen ..
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Hij had e' klein schip met een « vooronder » voor koorden en
zeilen, en een « achteronder » voor te wonen en te slapen en waarin
dat ge met moeite kost rechte staan. Alzo was hij ingescheept en
vaarde op de IJzer ( 1) naar Nieuwpoort om Engelse kolen ; vader
trok zelve 't schip voort met de boom op zijds aan een ketslijne.
Zijn magazijn stond te Diksmuide langs de kaaie rechts van d'Hoge
brugge omdat 't schip in de Handzame-vaart niet kost varen.
Wij woonden op de « Wulvendijk » (Wilgendijk) en de huizen
aldaar hadden e' poortje en e' trapje neerwaarts naar d'Handzaamtje ; daar lag ook onze schuite — een vierkante bak — en we
staken met e' boom. 't Was altijd seffens geweten als er e' schip
aangeland was, en de lossers kwamen in een vlucht toegelopen, maart
vader had er maar drie van doen : een schepper en twee lossers die
gelaán op de planke over end' weer liepen, mannen lijk de Vinken
en de Wulfs die rap en abiel zware vrechten kosten dragen.
't Lossen moest zere gaan, want er moest plaats gemaakt worden
voor een ander schip en als de losdagen verlopen waren zoudt ge
geboet worden. Kleine kommersantjes van Woumen, Beerst en Esen
waren goede afnemers ; de boeren van 't omliggende, die zelf met
peerd en wagen naar de kaaie kwamen, kregen afslag ; 'k gelove
dat 't een half franksje per duist kilos was. Wu 'k zeg je ? dat 't niet
veel was ? e' ja maar, de kolen kostten dan ook maar 18 frank
't duizend, de inlandse kolen die met den ijzerweg vervoerd wierden,
kostten veel meer, van 24 tot 26 frank 't duizend.
De lossers, al arme duivels, woonden in den Oostvesten of in
't Keuningstraatje, en dat straatje was maar om alzo te laten. Ge
kunt oordelen : er stonden twee drooglogiesten in, waar dat rondleurders van Roeselare en schareslijpers en mandevlechters van
Houthulst en Klerken kwamen vernachten. Alzo mannen lijk de
Schelen, de Lepen, de Flowen enne... je weet wel met panen kostumen aan, « flowen » dat we zeiden, en wijde broeken met witte
nakkeren knopen afgezet ; ze sliepen voor e' kluite op de koorde op
de zolder (2) en wie in een vlooibak wilde kruipen betaalde twee
kluiten. Zodra iemand zijn beklag in 't kommissariaat gedaan had
kwam de garde 's nuchtends vroeg naar 't logiest om te tasten als
er meer dan een persoon in de polke geslapen had. Nielde Elle,
die e' drooglogiest openhield, zou daar e' boek kunnen over vertellen, want alle stappe wierd er een « lozeur » opgeleid.
Recht over ons op de Kleine dijk — de overkant van d'Handzaamtje — woonden er veel arme mensen en, lijk of ge weet, krotte
brengt ruzie mee : er was daar altijd kwestie of te wege. In e' gemeen
(1) De Diksmuidelingen zeggen zelden de IJzer ; gewoonweg
spreekt men daar van de vaart.
(2) De koorde was in 't vierkant gespannen op de zolder, elk
had een stoel en sliep alzo met 't hoofd in de armen op de koorde
geleund.
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koertje met drie huisjes woonden Adam en Eva en dat koppel
kwam altijd een ende verscheên op strate, Adam ging voren en Eva
kwam achter voor half geld, en van verre hoorden we de kinders
roepen : « Adam en Eva-a ! Adam en Eva-a-a ! .. »
Dat waren de jongens die naar den Tap naar schole gingen op
de Wulvendijk in ons gebuurte. Als kind ben ik daar ook geweest
en met Sinte Maarten hadden wij heel Diksmuide in pachte en we
zwierden en zwaaiden met e' papieren lanteerntje en uitgesneden
rapen en bietekoppen met e' roetkeersje in, en de straten weergalmden
van 't kindergezang : « Sinte Maarten avond de torre gaat mee
naar Gent. » en dat eindigde op :
« Sen Martin a boele, boele, boele !
Sen Martin a boele !
Pak e stok en slaat hem op zijn kop,
En e' gaat daarmee naar huis gaan ! »
De kinders waren wild en uitgelaten en hees gezongen, maar als
meester Morliong onderwijzer wierd in den Tap moest er daar
e' beetje orde ingeschaft worden en hij zou dat e' keer beter in gang
steken. De jongens mochten nog wat anders meebrengen dan lanteerntjes : wijlder hadden thuis e' Sinte Maartens kapelletje getimmerd met gekleurde glasrampjes en mijn broere en ik droegen dat
deftig op de schouder ; wij kosten nu vanzelfs niet meer wippen en
springen, en alzo waren er vele en de mensen zeiden « Gauw, laat
ze maar meegaan met de grote bende ! » en de stoet groeide van
zelf e' nee.
« 't Is heel juiste, knikt nu zijn vriend Herman, 'k wete het goed
genoeg, e' ja, mijn vader heeft ook onderwijzer in den Tap geweest,
dat was de pastors schole dat we zeiden, allee de schole van de katolieke partij. En al de andere kant van de Wulvendijk stond 't Kolegie
en g'hadt dan nog e' broedersschole aan de Keizerhoek ; de stadsschole lag op 't Plein aan Neviaans gat, waar dat de hof en de poorte
van brouwer Neviaan uit kwam.
Dat was wat te zeggen in de slachttijd aldaar. De zwijns wierden
daar geslacht en geschoeperd en de futsels gebrand stro vlogen tot
in 't steedje. Van als de jongens de schoepering en gebrande hoorn
geroken kwamen ze in e' vlucht, zonder asem naar 't Plein gevlogen en vochten om e' zwijnschoe en e' topje van e' zwijnssteerje
dat wel in vijf endeges gekapt was, en ze liepen blijde lijk de keuns
naar huis.
De damen van Sint-Niklaas, in 't wit gekleed, hielden schole
voor de meisjes, dat was de betalende kant, en met Sint-Niklaas,
de patroon van Diksmuide, zongen ze natuurlijk in 't Frans :
Saint Nicolas patron des écoliers
apporte-moi du sucre en mon petit panier
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Maar in de hogere klassen klonk het nog chic-ker :
« Saint Nicolas est a Bruxel', pour acheter des caramel' — des
caramel' pour les demoisel' — et des macaron' pour les garcon' ».
De leke zusters van Sint-Niklaas, in 't zwart gekleed, onderwezen
al de onbetalende kant, in 't Kwa straatje, voor de andere meisjes
van Diksmuide, en met de deze kosten we meezingen : « Moeder
'k heb Sint-Niklaas gezien tussen de boompjes !. . » ofwel « SintNiklaas van Tolentij n breng mij een schuitje lekkere ding... ».
Maar wijlder jongens zongen nog liever van :
Sint-Niklaas moeste bakken en den oven was heet,
Nikodemus droeg zakken en hij droeg dat hij zweet.
En dan ook nog :
Sint-Niklaas zijn broere heette Karel Lewie,
hij stelt het al in roere en hij haalt er een haantje bij,
een haantj e op e' stokj e, een hennetje op e' blokje,
't is van Pierla bong bong bong
zeg dat 't mani e werekom'.
« Maar Herman da'k in je redens spreke, zo onderbreekt zijn
vriend, zoudt ge niet eens van uw grootvaders tijd vertellen, dat is
meer 't optekenen weerd. »
Herman schreept zijn keel, wrij ft over 't voorhoofd en zet in :
«Hewel ja, we gaan van de meulen vertellen, van 't Reuzenmeulentje
van Smet bachten 't hospitaal. David, mijn grootvader was daar
lijk kind ten huize en jonge ketser ten tijde van Napoleon, en de
meulnarinne had e' dochter gekocht en de minne toogde 't kindje :
«Kijk David, j ongen zei ze, dat is wel e' ferm gezond meisje
e' nee ! geeft het gij maar e' « lakertje » (aaitje) ons Sieskaatje
kan later nog je wij f worden. » En waarachtig z'had goed voorspeld.
Maar David moest eerst nog soldaat worden en hij lootte drie
keers totdat hij er hem inlootte, want Napoleon eiste al de jonkheden op.
Zo mijn grootvader David moest ook optrekken naar den oorlog
tegen den Duits, en e' keer dat hij bezig was met meulenaarcijfers
op de soldatenransels te tekenen viel Napoleon daar binnen. « Tieng !
zei hij, dat is goed getekend, waar hebt ge dat geleerd ? »
-- «'k Ben meulnare van stiel, zei David. » — « Bong ! knikte
Napoleon, 'k make u korporaal ! » En David nam met zijn galons
deel aan de slag van Leipzig en wierd daar gevangen genomen.
Maar met dat die Russen de gevangenen te peerde bewaakten kost
hij wegvluchten. Onderweg wierden zijn twee maats in e' dike nog
vaste gestekt en David stapte nu overnacht, moederziele alleen,
altijd in dezelfde richting en hij keek naar de sterren. Eindelinge
kwam hij te Esen aangeland in e' deringkot, en 't meisen die om
brandinge kwam verschoot geweldig van die lange baard e' nee, en
hij moest hem nog zes maanden wegsteken te Diksmuide in de
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Woumenstrate. Met de slag van Waterloo trok David weer naar
't Reuzenmeulentje en trouwde later met de dochter Sieska, lijk
of dat 't voorspeld was, en wierd meulenare.
Mijn vader Staf was zijn enige zeune, en als jongen mocht hij
e' keer mee met de meulenare naar Oostende. Maar als zij nu van
den dijk afzakten vroeg er daar een here : « Zeg vriend, weet ge
nevens wie dat ge daar gestaan hebt op den dijk ? » — « Hoe zou
ik het weten, schudde David. » — « Wel, nevens Leopold den
eersten ! » — « E' maar, e' maar ! 't is spijtig, zei grootvader, dat
ik het niet eer geweten hebbe, 'k zou het hem gelapt hebben. » —
« Ja, en wat zou' je gezeid he'n ? » — « Sire of majesteit, hadden
we te Leipzig zo dichte nevens elkaar gestaan lijk hier, een van
ons getweeën zou vandage te Oostende niet te zien zijn. E' ja de
koning had eigenlijk gevochten op den Duitse kant e' nee. »
Nu om voort te doen met Diksmuide, dat was eigenlijk een riberaal
nestje, en die heren kwamen dikwij ls op 't Reuzenmeulentje en
grootvader luisterde daar wel e' beetje naar. Maar grootmoeder
Sieska was niet t'overhalen, ze was zelfs bi jgelovig. Heur vader,
meulnare Smet, had in zijn leven e' zak meel aan den armen beloofd en zijn belofte niet g'houden, en Sieska hoorde 's nachts
krakende benen over de zolder lopen bij zoverre dat 't geestelijk er
zich mee gemoeid heeft. Sieska gaf 't beloofde meel en de geest
kwam nooit meer weer.
Grootmoeder vertelde ook dikwijls over de bruine paters : « ten
tijde dat de Fransen hier baas waren te Diksmuide ha'n ze
't Rekolette klooster met kapel en al verkocht als zwart goed,
en de nieuwe riberale eigenaar gaf het aan de stad maar op één
voorwaarde : dat er nooit geen messe meer mocht gedaan worden in
die kapelle. De stad verhuurde die ijdele kerk aan de notaris Graar
van de Keizershoek, die terzelfvertijd ook brouwer was, en hij legde
daar zijn lege « foeders » in om te kuisen. Maar met Diksmuide
feeste was de kerk een overdekte markt met kramen mandewerk,
valse schetterende juwelen, surprieze-prijzen in pak j es en dat had
aantrek en wierd vele bezocht. Sieska hield staande dat al wie de
kerke also onteerde er niet wel ging meevaren, en dat ze 't vroeg
of laat zou'n bekopen. Die kapelle wierd op een ende een doorn
in de vinger van de stad, en van als 't gemeente katliek geworden
is, heeft ze die kerke weergegeven aan de bruine paters.
Lijk of dat ik al zei, Sieska had maar een zeune, Staf, en dat
was mijn vader ; hij had te Torhout geleerd en wierd onderwijzer
te Diksmuide ; heur enige dochter Steefnie trouwde met Gijsels
en bleef op de meulen wonen. En de reste kunt ge raden : 't Reuzenmeulentje is plat geschoten in veertiene (1914) en al wat ik ervan
bezit is e' klein schilderijtje.. »
M. c.
't Vervolgt.
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DE REGLEMENTERING VAN DRANKVERKOOP
VOOR DE OMGEVING VAN

Lo

IN DE 16E EEUW

De weinig rooskleurige toestand van vele stadskassen in de zestiende eeuw is een bekend feit. De steeds stijgende bedragen die
door de vorst geëist werden in het kader van de verscheidene bedeaanvragen wogen zeer zwaar. Derhalve is het begrijpelijk dat de
stadsmagistraat zeer veel oog had om de eigen inkomsten te beveiligen ( 1) . De zogenaamde « assysen » waren hoofdzakelijk belastingen die op spijzen en dranken geheven werden. Vooral bier en
wijn werden door zware taksen getroffen. In 1549 stelde men in
Eeklo 12 penningen parisis voor als belasting op elke stoop wijn
en 10 groten moest men betalen « opt dobbel bier, hollantsche,
keute en andere vremde bieren van elcke tonne, houdende tsestich
stoopen... » (2).
In vele steden hadden de meeste verbruikers er echter gauw iets
op gevonden. Heel vlug verspreidde zich de gewoonte om buiten de
stad bier of wijn te kopen, zowel voor het huishoudelijk gebruik als
bij gelegenheid van het periodisch herbergbezoek. Vooral in dit
laatste geval was men uiteraard gesteld op de lagere prijs. Tegen
deze « trek naar de buiten » waren de stedelijke overheden al gauw
verplicht zich krachtdadig te verzetten. De stad Diksmuide bijvoorbeeld had reeds in de dertiger jaren een tegenoffensief ingezet door
alle bedrijvigheid binnen een kring van een halve mijl te verbieden (3 ). Een vergelijk met de kasselrii Veurne werd in dit verband getroffen in het jaar 1538 (4) .
Ook de stad Lo had een dergelijke uittocht naar de randgemeenten
meegemaakt ; de magistraat kon evenmin zeer lang deze zaken hun
vrije gang laten. Omstreeks 1550 werd dan ook een rekwest naar
de Geheime Raad te Brussel gestuurd « afin que les tavernes hostelleries et cabaretz au tour de ladite ville fussent deffendues » (15).
(1) Een algemeen maar interessant overzicht daarover werd gegeven door Bruwier M., De Financiën der steden en gemeenten in
de Moderne staat (XVe-XVIIIe eeuw) in Driemaandelijks Tijdschrift van het Gemeentekrediet van België, 1962, 16e jg., nr. 59,
blz. 19-26.
(2) Zie onze bijdrage : « Een interessante octrooitoekenning van
Karel V aan de stad Eeklo » in Appeltjes van het Meetjesland,
1961, 12, blz. 137-140.
(3) Volgens Catteeuw-Decorte : « Dikmuide en de Lakennijverheid
in de zestiende eeuw » in Bachten de .Kupe, 1959, le jaar, nr. 4,
blz. 4. - Te Brugge werden in 1490-99 herhaaldelijk bij hallegebod
maatregelen afgekondigd tegen de « butondrinckers ». Voor de
jaren 1532-36 werden de overtredingen ingeschreven in een speciaal
register « Sentencien teghen de buten drinckers » (Brugge, Stadsarchief). Zie daarover L. Gilliodts - Van Severen, Mémoriaux de
Bruges I, blz. 125-126 (Brugge, 1913) E. Gailliard, Glossaire
Flamand (Inv. de Bruges), blz. 606.
(4) Idem, 1961, 3e jaar, nr. 3, blz. 42-43.
(5) Volgens een arrest van de Geheime Raad, bewaard te Brussel,
Algemeen Rijksarchief, Conseil Privé Autrichien, Registres, nr. 670,
fos. 179vo. - 180ro. ; voor alle hiernavolgende citaten, zie steeds
deze verwijzing.
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De motivering voor deze aanvraag was overduidelijk ; zeer vele
voorbijgangers en vooral ook inwoners van Lo gingen zich in de
omgeving van de stad bevoorraden ; dit was natuurlijk een zeer
groot nadeel voor de opbrengst van de « assysen » ( 6) .
Men lette er echter wel op niet in het algemeen of in het vage
te blijven. Er werd dan ook geëist dat in een zone van een halve
mijl rond Lo verbod zou opgelegd worden om wijn of bier te verkopen of om een herberg uit te baten ; zeer concreet noemde men
hierbij Omaer Lippens, Jan Meese, Jan du Jardin, Pieter Berlam,
Jan Merseles, Jaak van den Berghe en alle andere inwoners van de
beschreven omgeving.
Men kan wellicht begrijpen dat deze poging tot verbodverklaring
heftig bestreden werd door deze bovenvermelde personen ; in Adriaan
Cortewille, « landhoudere » van Veurne-Ambacht, vonden zij trouwens een verdediger van hun rechten.
Ten einde voor beide partijen tot een houdbaar vergelijk te komen
werd een regeringscommissaris aangesteld ; deze had alle verweermiddelen van de twee tegengestelde groepen op te tekenen. Daarna
werd nog het advies van de Raad van Vlaanderen aangevraagd. Na
dit alles werd te Brussel door de Geheime Raad op 6 april 1552
een arrest geveld ; deze instelling was het hoogste rechtsorgaan van
de toenmalige Nederlanden en de uitspraak mag dan ook beschouwd
worden als de eindbeslissing in het reeds lang aanslepende geschil.
Als hoofdbepaling werd voorop gezet dat de stad Lo een octrooi
toegewezen kreeg waarbij het binnen een halve mijl rond de stad
verboden werd bier of wijn te verkopen of drankgelegenheden open
te houden. Bij iedere overtreding zal een boete van twaalf pond
parisis moeten betaald worden ; een derde van deze som zal dan
ten goede komen aan de vorst, een ander derde zal aan de stad
toegewezen worden terwijl het laatste deel zal gegeven worden aan
de optredende gerechtsdienaar.
Op dit octrooi stond men echter wel uitzonderingen toe. Aldus
mochten drie herbergen bij de kerk van Pollinkhove gehandhaafd
blijven ; deze drankgelegenheden werden zeer concreet aangeduid ;
het betrof hier de herberg « 't raetsple ou on vend petite cervoise » ;
de andere taveerne droeg als uithangbord het wapenschild van
Bourgondië « en laquelle l'on vend de la keute » ; tenslotte wordt
nog de St.-Jorisherberg vermeld waar men enkel wijn en zware
bieren verkoopt.
Daarenboven werd ook nog de drankgelegenheid geduld die op
dit ogenblik door Omaer Lippens aan de « Loobrugghe » werd uitgebaat maar het was er niet toegelaten wijn te verkopen. Trouwens,
(6) De eigenlijke tekst luidt : « ... par ce que pluiseurs passans
et repassans, mesmement pluiseurs de la ville de Loo vont illec
boire et prendre leurs refections ou que l'on ne paye assis ou maltottes, ce qu'est grandement au préiudice de ladite ville et des
assis d'icelle... ». Ibidem, fo. 179vo.

--22—
in de vier vermelde drankgelegenheden was het voor alle inwoners
van Lo van dit tijdstip af verboden er te gaan drinken of er wijn
of bier te halen « soit par potz ou tonneaulz » op boete van twaalf
pond parisis zoals hierboven.
Om alle latere tribulaties te voorkomen was men echter eveneens
van oordeel dat alle personen die door het octrooi in hun belang
geschaad werden, door een passend bedrag moesten vergoed worden.
In dit opzicht was reeds door de commissaris een akkoord bereikt
met Willem de Wale, Willem Liebaert en Lysens ; verder duidde
men de Raad van Vlaanderen aan om een vergoeding vast te stellen
voor alle andere getroffenen « estans en la grande heerstrate ».
Uit dit alles kan men afleiden dat niets aan het toeval werd overgelaten om beide partijen tevreden te stellen. Ongetwijfeld waren
er na 1552 in de omgeving van Lo nog vele misbruiken ( 7 ) . Men mag
echter wel aannemen dat de « trek » van de stadsbewoners van Lo
naar de omliggende herbergen door de hierboven besproken regeling
zeer sterk werd geremd.
M. BAELDE
ASP. N.F.W.O.

IN DEN DI EFBO UC STAAN
EEN PROCES TE EEKLO IN

1436

In december 1436 werd voor de Raad van Vlaanderen
te Gent een proces gevoerd in beroep tegen een vonnis van
de schepenbank van Eeklo. De kinderen van wijlen Vincent
Smeds van Varenbrouc traden er op als eisers tegen Victor
Blomme, schepen van Eeklo. Deze laatste had zich schuldig
gemaakt aan een misdrijf van smaad tegen de familie Smeds,
tot driemaal toe had hij gesproken « quade, vilaine, orible
woorden... in versmaetheden ende scoffiericheden » van de
overledene Vincent Smeds. Tegen Daneel, zoon van Vincent,
had Blomme gezegd : « Zwycht, zwycht, Vincent u vader was
berucht van dief ten, ende daeraf ghevanghen te Malen (grafelijk kasteel), ende stond in den diefbrief ». Agniete, de vrouw
van Daneel Smeds, had het volgende moeten horen : « U
sweer (schoonvader) was een dief ende componeerde van
dieften ende staet inden diefbrief ». Nog erger had Blomme
zich uitgelaten toen hij tegen Daneel Smeds had uitgeroepen :
« Ghy zyt commen van eenen dieve ende die staet in den
brief der dieven, ende wildet goed doen en vermaets hem
(ga hem niet vervoegen) inden bouc >>.
(7) Voor de misbruiken te Diksmuide, zie Bachten de Kupe, 1959,
le jaar, nr. 4, blz. 6-8.
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De familie Smeds hield daartegen staande dat « Vincent
was in zinen levenden live een goed notable man, helichgheestmeester ( dismeester) ende andere officie hebbende binnen der stede, niet staende inden diefbouc of achterhaelt
van eenegher dieften >>.
De schepenbank had in deze zaak het volgende vonnis geveld.
(E. Neelemans, Gesch. van Eecloo II 640-656 ; Gent 1865) .
Victor Blomme moest in de processie te Eeklo blootshoofds
een brandende kaars dragen en daarbij zeggen en herhalen
dat hij « die kersse draecht ter eere van Gode, vanden kinderen Vincent Smeeds vorseit, ende haerlieder vrienden ende
maghen ». Hij moest daarenboven voor de overledene een
wekelijkse zielmis stichten « die bezettende eeuwelike ».
Ten slotte werd aan schepen Blomme een driedubbele zoenbedevaart opgelegd : een eerste pelgrimagie « te Sente Pieters
ten hoge Rome » ; een maand na zijn terugkeer moest hij
een tweede bedevaart volbrengen « te Sente Andries in Scotland » (Saint Andrews, graafschap Fife) . De derde bedevaart
moest hem leiden « te Wilsnac, ten heleghen bloede » (Wilsnack bij Potsdam, in Pruisen). Deze derde zware boetetocht
werd door de schepenen bij gevoegd omdat Blomme schepen
was en omdat hij het « secreet » (onder slot gehouden register)
verraden had daar hij gezegd had dat Vincent « stond in den
diefbouc ».
De Heren van de Raad van Vlaanderen hebben, bij de herziening van het proces, de smaadreden van Blomme niet zo
hoog opgenomen als de schepenen van Eeklo. Ze veroordeelden de beschuldigde tot een boete van 5 pond par. te
betalen aan de familie Smeds, plus 5 pond par. te betalen
aan de graaf van Vlaanderen. De onkosten van het proces
vielen ten laste van Blomme.
Men weet dat, in de 15e eeuw, een zoenbedevaart kon
afgelost worden in specie volgens een vast tarief. Voor de
drie bedevaarten zou Blomme, volgens het tarief van de Gentse
schepenbank, een som van 28 pond par. moeten opbrengen,
nl. 12 voor Rome, 10 voor Schotland en 6 voor Wilsnack.
De losprijs werd, in beroep, bijna op een derde teruggebracht,
en de openbare « amende » alsook de eeuwige fundatie van
een zielmis vielen weg.
De die/brief was, in Zeeland, het register waarin de wegens
diefstal veroordeelden werden opgetekend, zo deelt Verdam
(MnlW II 154) mede op gezag van een tekst uit 1290. Uit
het bovenstaande blijkt dat, in de 15e eeuw, die/brief ook
in Vlaanderen bekend was, en dat de — door Verdam niet
opgetekende — synoniemen brief der dieven en diefbouc in
het Land van het Vrije van Brugge (contribuanten) in omloop waren.
A. VIAENE
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MOLENS EN MOLENAARS IN HET WESTLAND
1790
De rekening van de « Staten der Provincie van West-Vlaenderen »,
in 1790 opgemaakt door sieur Meynne, boekt een aantal inkomsten
van taksen op de molens van dit gewest. Hier volgt de lijst van
de molens welke in die rekening ingeschreven zijn : een « losse » lijst,
daar we niet weten welke molens vrij van taks waren en welke
molenaars met de betaling van de taks zijn achtergebleven. De lijst
mag men dus niet als een statistiek beschouwen.
De taks was 6 florijn voor een koornwindmolen, 5 florijn voor
een oliewindmolen en 3 florijn voor een rosmolen.

Koornwindmolens
Veurne. — 5 molenaars betalen de taks : Cailliau Jacques, voor
molen staande achter St.-Sebastiaan ; Vereenoghe Norbert, op de
vestingen ; Janssen Andries, buiten de Duinkerkse poort ; Ghyselen
Francois, buiten de Ieperpoort ; Ghyselen Jean Francois, buiten de
Nieuwpoortse poort.
Alveringem. — 4 molenaars : Delfortrie Francois op de Breewegmeulen ; Van Alst Pierre op « Le Crucette » ; Becuwe Francois op
« l'Epine » ; Vereecke Jean op de Burgwegmolen.
Avekapelle. — Weduwe Bauden Francois.
Houtem. — Molenaar Verkinderen Louis op de Oostmeulen.
Lam pernisse. — Weduwe Govaere Geraerd (molen z. n.), en
Bolle Engelbert op de Lettenbergmeulen.
Leisele. — Blanckaert Pierre (molen z. n.) en Lefebvre JeanBaptiste op de Nieuwemeulen.
Nieuwkapelle. — Geldof Walterius op de Oliephantmeulen en
Montagne Louis bij den Hazewind.
Oudekapelle. — Geldof Philippe (molen z. n.) .
Proven. — Geldof Jean (molen z. n.) .
Pollinkhove. — Bruneel Pierre, langs de vaart.
Ramskapelle. — Cailliau Jean op molen in de prochie en Opsomer
C. L. op het hof De Grote Hemme.
Reninge. -- Nezesoone Pierre op de Hoflandemeulen.
Schoorbakke. — Weduwe Tollenaere Francois op de prochie
Ramskapelle.
Steenkerke. — De Vrieze Ange op de Zandvoordemuelen.
Wulvergem. — Becuwe Jean op de Landsheeremeulen.
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Oliewindmolens
Bewesterpoort. — De Planter Willem.
Haringe. — Weduwe Barbier Antoine en weduwe Cousin Jean
Baptiste, elk een molen.

Rosmolen
Ten Bogaerde. — Hofstede van de Duinenabdij.

Molenaars met octrooi
In dezelfde rekening worden nog de volgende molens ingeschreven
die met een keizerlijk octrooi werkten.
Bikschote. Een oliewindmolen van Blanckaert Jacques.
Menen. Vanden Berghe Philippe-Jacques had op 30 sept. 1788
octrooi bekomen voor een olieslagerij met molen, gelegen te Menen,
die hij van de regering had afgekocht : « un moulin a tordre huile
avec ses ustensiles et harnats situé en la Basse-Ville de Menin pres
la porte de Courtrai ».
Moorslede. Een oliewindmolen van Bonte Charles. Een koorn- en
oliewindmolen van Cailleau Joseph, loco De Cock Pierre-Jean ;
deze molen stond bij de Brug van de Boezinge-vaart.
Reninge-Pollinkhove. De Dominikanessen van Rijsel (Abbiette)
hadden hier een windmolen « a usage de moudre grains et à tirer
eau, établi sur les terres de leur ferme ».
Roeselare. Oliewindmolen van Pillaert Leonard, die op 27 mei
1790 een octrooi bekomen had.
W ervik. Koornwindmolen van Desfebvres Pierre-Jacques, loco
Delfortrie Adrien-Joseph.
Westrozebeke. Koorn- en oliewindmolen van Torré Jean-Alphonse.
Wzjtschate. Bossaert Pierre had hier een snuifmolen (moulin à
piler tabac) die voorheen te Zwevegem, kasselrij Kortrijk, gestaan
had « et qu'il a fait transporter au village de puit et quatre (Wytschate !), chatelenie d'Ipres ».
En ten slotte betaalde Rijckaseijs Joseph et Co. van Roesbrugge
jaarlijks 20 florijn als erkenning van een octrooi (vervaldag 24 juni)
van zijn papiermolen : « deux coupes ou cuves d'eau travaillans dans
son moulin papeterie érigé sous la paroisse d'Haringhe, chatelenie
de Fumes ». Over deze papiermolen, zie Biekorf 1952, 40.
Voor de geschiedenis van sommige oude molenaarsfamilies kunnen
bovenstaande gegevens ( 1 ) misschien nuttig zijn.

A. V.

(1) Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent, Ms. 880, f. 32-37,
61v-64, 93v . Over deze Rekening zie Biekorf 1955, 66.
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MENGELMAREN
REDERS EN POSTMEESTERS TE NIEUWPOORT

1670-1756
De stamvader is de Spanjaard Michel de Vallejo, die zich vóór
1670 te Nieuwpoort vestigde. Hij trouwde er in 1670 met de
dochter van een handelaar, een Vandenberghe, die een lijnbaan
bezat. Hij werd bevrachter en reder van vissloepen en handelsschepen. In 1675 was hij ook postmeester van de briefpost geworden, in opvolging van Jan Mortier, wiens adjoint hij was sedert
1670 ; mogelijk is het langs de postdiensten dat Vallejo in Nieuwpoort is terechtgekomen, misschien ook was hij een militair ?
Hier volgt nu een lijst van de postmeesters van Nieuwpoort,
meesters van de briefpost (de paardenpost had een eigen meester) .
Enkele leemten zijn nog aan te vullen.
1675-1703. Michel de Vallejo (t 17 jan. 1703).
1703-1706. Catharina van Haelewijn, zijn weduwe (in 3e huwelijk) .
17 .-1712. Henry-Aurèle Pietkin (t 1712) .
-1713. Zijn weduwe Anne-Marguerite Glaeser.
1714-17 .. N. Pitez ?
1720-1725. Augustin-Joseph Pietkin, fs. Henry-Aurèle (t 1725) .
1725-1733. Antoine-Albert Baudine, huwde Jeanne-Catherine Walwein, fa. Francois, pensionaris van Ieper, en JeanneLouise Hynderickx. Baudinne (t 1733) was schepen te
Nieuwpoort in 1728-29 en baljuw in 1730-33.
1733-1735. De weduwe Baudinne-Walwein die in 1734 hertrouwde
met Thomas Mathewe, luitenant uit het regiment van
Parma.
1735-1756. Jacques Douchelet, brouwer.
Deze bijzonderheden zijn ontleend aan een belangrijke studie
— een model van familiegeschiedenis — door PAUL DE ZUTTERE
gepubliceerd in L'Intermédiaire des Généalogistes : Les de Vallejo
dans les Pays-Bas espagnols et autrichiens, XVII, 1962, p. 244-268 ;
292-303. Over de rederij en de « male » op Engeland, over handel
en nijverheid te Nieuwpoort, bevat deze studie talrijke interessante
gegevens.
Een tak van de familie de Vallejo was tijdelijk te Veurne gevestigd. Kapitien Francois de Vallejo (ca. 1575-1649), gehuwd
met een Veurnse magistraatsdochter, Maria Marchant fa Jan, was
in 1609 burgemeester van Veurne. Zijn zoon Jan huwde met Isabella, een dochter van de Spanjaard Gaspar Belver, lic. in de rechten
en auditeur van de Spaanse garnizoenen in het Westkwartier.
Isabella werd begraven in de 0.-L.-Vrouwkapel te Nieuwpoort.
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Een tweede zoon van Francois, Ignatius de Vallejo, werd predikheer, en een dochter, Maria Isabella, trad in het klooster van
de Penitenten te Veurne.
De bovengenoemde Gaspar Belver had nog twee broeders die
ook in het Westkwartier huisden. Ferdinand Belver, heer van Ramshove, was eveneens auditeur ; hij trouwde Anna Zannequin, ook
een Veurnse magistraatsdochter : haar vader Jan was schepen van
Veurne en haar moeder was een De Wulf. Ferdinand Belver was
zelf in 1647-51 burgemeester en landhouder van stad en kastelnij
Veurne.
De andere breeder van Gaspar, Jacques Belver, was kapitein van
het Spaans garnizoen te Duinkerke.
Een typisch geval van allianties tussen Vlaamse families en
Spaanse militairen in de tijd van Albrecht en Isabella en later.
A. V.

LIEDJES VAN PIERLALA

Aansluitend bij Biekorf 1962, 315 en 388.
Liedjes over « Pierlala » zi jn er te voer en te vrechte geweest in
zingend Vlaanderen.
Het oudst me bekende werd gedrukt te Hulst bij Jan Verspiegel.
Een exemplaar van dit lied berustte in de bibliotheek Goethals
te Kortrijk, bundel 1794-1798 (vgl. Th. Sevens, Ons Vaderland
tijdens de Fransche Overheersing op het einde der XVIIIe eeuw
(1792-1802) , Kortrijk 1892, blz. 166 vlg.) Titel en aanvangstrofe
van dit lied luiden :
Motiën, gedaen in den Club der Stad Gent
door den borger Pierlala.
Den Franschman, als hy kwam in stad,
Ons veel beloften dee ;
Hy seyd, dat men de vryheyd hadd'
Bragt ons gelykheyd mee ;
Maer het was al bedriegery,
Wy syn in wreede slaverny.
Ik sugt ! seyd Pierlala sa sa ;
Ik sugt ! seyd Pierlala.

Ook E.H. Alfons Van Hee heeft een « Pierlala »-liedje gemaakt.
Te Lo, waar hij was geboren, viert men de laatste kermisdag, de
dag na « Koekezondag », een kandeelfeest dat eindigt met de folkloristische stoet van Schamele Djoos. Gedurende de voorbije vrolijke dagen hadden de inwoners hun geld verteerd zodat niemand
nog een oordje bezat. Op het einde van de stoet rijdt de hoofdfiguur Schamele Djoos op zijn ezel. Een afgeknaagd hespebeen wordt
in tegenwoordigheid van de burgemeester op het Vateplein plechtig
begraven. Er wordt een lijkrede uitgesproken, door E.H. Alfons
Van Hee opgesteld. De plechtigheid eindigde vroeger met het
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lied van Schamele Djoos, dat gezongen werd op de wijze van
Pierlala :
... Maar nu, helaas de leute is uit
En elkeen kermt en klaagt !
't Is lek in 't zak geen rosten duit !
En 't beentje is afgeknaagd !
Elk is versleten tot den naed
En als men op de beurze slaet
Ze is plat, zei Pierlala, papa...
(volledige tekst in het parochieblad van Lo, I jg. nr. 35,
30 augustus 1953).

Het « Liedeken op het wonderbaar Leven en Dood van den beroemden Pierlala » wordt een beetje overal gezongen (vgl. A. De
Lastin, Het Marktlied, Antwerpen 1943, blz. 53 vlg.) :
... Ik sterf, zei Pierlala,
Alsdan werd Pierlala gekist,
met zijn twee billekens bloot
want niemand anders dacht of wist
of Pierlala was dood...
KAREL M. DE LILLE

NOG OVER « MENEERKE » TE KOEKELARE

Aansluitend bij Biekorf 1962, 314.
Uit een briefje van Robert de Gheldere, zoon van wijlen de
Koekelaarse dichter, dr. Karel de Gheldere, dat ik naar aanleiding
van mijn mengelmare over « Meneere en méévrouwe » mocht ontvangen, blijkt dat Koekelare — t'histoire étant un éternel recommencement... — ook vroeger een meneere-tout-court onder zijn
inwoners heeft geteld. Dit in de persoon van zijn oom, heer Hector
Christiaen.
Hector Christiaen was studiemakker van Karel de Gheldere te
Roeselare en Leuven en werd in 1873, door zijn huwelijk te
Koekelare met Elisa De Snick, tevens diens schoonbroer (c fr.r. ons
werk « De dichter van de rozen, De Rumberg, Koekelare, 1958,
p. 50 en p. 311) . In 1878 had Gustaaf De Snick, broer van Elisa,
er genoeg van te Koekelare te brouwen (en te burgemeesteren) en
liet hij zijn bedrijf, « De Inktepot », over aan Hector Christiaen,
voorheen vrederechter te Wervik en thans de Koekelaarse meneere
in spe. Deze brouwerij werd door zijn schoonvader, Robert De Snick
— een merkwaardig man van wie wij enkele heemkundig-interessante
rederijkersgedichten bezitten — aldus genaamd naar 0.-L.-V. van de
Inktepot, onderaan de Halletoren te Brugge. -- Te dien tijde was
er geen notaris te Koekelare en daar Hector Christiaen ook beheerder was van de « Prinsegoederen » had hij véél invloed en werd hij
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door iedereen geraadpleegd. « En vandaar was hij meneere !!! Se non
è veto... », aldus Robert de Gheldere.
p.s. - De aanstelling van de onderwijzeressen in de gemeenteschool
te Koekelare — waarvan sprake in bovenvermelde mengelmare
(1962, 314) — gebeurde, om precies te zijn, in 1932.
RAF SEYS

FASSEEL MAKEN

Veertig jaar geleden werd er in de bossen van Zwevezele en
ommeland nog volop « fasseel gemaakt » of gespleten.
Alle soorten van hout waren goed om fasseel te maken, doch
het moest zwaar en grof hout zijn, want ieder gemaakt fasseel
bestond uit gespleten schieren, of delen van dikke spillen of takken
van bomen, en zelfs stammen van dunne bomen. Het gebeurde dat
men hele sparrebossen afkapte en al het « groef en dik hout » ervan
in fasseel maakte.
Het hout (sparren en andere soorten) werd gezaagd op een meter
lengte. Naar gelang de dikte van het hout werden die gezaagde
stukken dan gespleten in tweeën of in vieren.
Een fasseel moest een omtrek van veertig cm hebben. Naar
gelang de dikte van de gespleten schieren gingen er vier tot zes
stuks in een fasseel. En ieder faseel werd met twee ijzerdraden
gebonden.
De verkoopprijs was toen 10 centiem per fasseel. De fasseelsplijters kregen twee frank per honderd gemaakte fasselen.
Soms zag men in een bos wel vijftig man aan 't werk om
fasseel te maken voor een houtkoopman. Fasseel werd toen veel
aan bakkers verkocht, maar ook aan fabrieken om vuur te stoken.
Omstreeks 1900 moesten de fasseelsplijters soms uren te voet
gaan naar hun werk in de bossen op andere gemeenten. Mijn
moeder heeft me dikwijls verteld dat haar vader, die fasseelsplijter
was voor de zagerij van Barbiers te Zwevezele, jaren achtereen naar
zijn werk ging in de bossen van het Blauwhuis te Wingene en naar
de bossen van Ruiselede. En 's avonds kwam hij van zijn werk met
een bond hout op zijn rug naar huis te Zwevezele.
Een fasseelsplijter van naam was Verlinde die te Ruddervoorde
woonde op de Bergen : met zijn bijle of happe kon hij hout
splijten op een millimeter na.
Als er hele bossen in fasseel werden gemaakt, dan zette men
ook fasseel in hopen of vuurmen van een meter vierkant. Somtijds
stonden hele dreven vol met hopen fasseel : dan werd er venditie
gehouden en alles werd verkocht.
Nu is het fasseelmaken in mijn streek verdwenen en het beroep
van fasseelsplijter wordt niet meer aangeleerd.
GUIDO ALTOOS
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NIEUW BEDEVAARTVAANTJE TE OOSTVLETEREN

De Brugse tekenaar van bedevaartvaantjes Guill. Michiels heeft
zopas een nieuw exemplaar aan zijn reeds lange reeks toegevoegd,
nl. ter ere van Sint-Antonius-abt te Oostvleteren. Het initiatief
hiertoe werd genomen door Z.E.H. J. Moreel, die reeds een wimpeltje liet maken voor de St.-Bartholomeus-devotie te Sint-Jan-bijIeper. In het formaat van een rechthoekige driehoek staat (van
l.n.r.) de figuur van de heilige kluizenaar afgebeeld, in gezelschap
van zijn varkentje en voorzien van staf, belletje, T-teken en vuur.
In de top hangt het wapen van Oostvleteren. Het midden van het
vaantje wordt ingenomen door de kerk, waarheen zich een groepje
bedevaarders begeven. Uit een wolk naast de toren verschijnt de
titelheilige, Sint-Amatus, met staf en kettingen. De scherpe hoek
rechts is gevuld met het oude — thans verdwenen — landelijke
kapelletje ter ere van Sint-Brigida van Ierland, omringd door
bedevaarders. Op de achtergrond varen schuiten op de IJzer ter
hoogte van Elzendamme. De stijl van het vaantje verraadt Michiels'
liefde tot de oude houtsnede. Zinkgravure. H. 266 - B. 370.
w. G.
VOLKSNAAM VAN DE SANSEVIERA

Op de vraag in Biekorf 1962, 384.
Benevens vrouwetongen heb ik ook nog gehoord slangevel. Ik
was eens op wandel met Britten te Brugge en bij het zien van een
mooie sanseviera (in enkele botanische werken spreekt men van
sansevieria, ontleend aan een Italiaanse vorst van San Severo) aan
een venster, riep iemand uit het gezelschap : « What beautiful
mother-in-law-tongues » (schoonmoederstongen, de volksnaam in
Engeland) .
Nota : in Noordnederland (alleen ?) geldt vrouwentong ook als
gewestelijke benaming voor de esp of ratelpopulier en zelfs voor
het trilgras.
R. D. B.
STEKKERS SCHARTEN

Tot aan de eerste wereldoorlog, en ook nog later, gingen de
werkmensen van Zwevezele en omstreken brandhout rapen in de
bossen. Ze gingen ook « stekkers scharten » (naalden van sparren
en douglassen vergaren) en droegen ze naar huis met hele zakken
om te verbranden in den heerd samen met het gesprokkelde hout.
Ook sparappels werden geraapt en verkocht aan de houtkoopman
die ze liet drogen en ging verkopen in de stad. Sparappels worden
tegenwoordig niet meer geraapt en houtsprokkelaars ziet men in
de bossen niet meer. Overal in de bossen ligt nu brandhout dat men
nu en dan bijeenbrengt en op de hoek van een dreef in brand
steekt om alzo de bossen te kuisen.
G. A.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN

CALANDERARE. — Glanzer, hij die stoffen glanst of glad maakt.
Jan Noyt « de calanderare » en Katheline, zijn vrouw, stichten op
6 jan. 1397 een dagelijkse mis voor overledenen aan het altaar van de
heiligen Gengulphus en Brandarius, in de St.-Gilliskerk te Brugge.
Het kapitaal bedroeg 60 pond par. (Kerkarchief St.-Gillis, fondaties
nr. 5 ; vgl. Rembry, Bekende pastors p. XV). Een keure te Sluis
(begin 15e eeuw) noemt op een rij « culcstickers, porpointstickers,
borduerwerkers ende calanderaers » ; zie Mn1W III 1115 en kalanderman in WNT. — Uit bovenstaande teksten mag men afleiden dat een
« calanderare » bij de fijnere ambachtslieden gerekend werd en te
Brugge een goed bestaan vond.
BANCYNOOT. — Lid van het vleesambacht, hebbende een stal
(toonbank) in een van de twee vleeshuizen te Brugge. Er zijn « ghelote » en « onghelote » bankgenoten ; de keure van de vleeshouwers
uit 1302 bepaalt dat gelote bankgenoten een stal hebben die niet langer
mag zijn dan 71/2 voet, de ongelote mochten de 6 voet niet overschrijden.
Dit blijkt uit volgend art. van de ketre : « So wat gheloter bancynoote
die zyn stal langher hadde danne vij. voeten ende eenen alven, ende
onghelote langher danne vj. voeten, verboerde v. sc. ». (Annales Emulation 87, 1950, 101). — Verdam heeft bancgenoot alleen met bet.
« ambtgenoot in de schepenbank, medeschepen », naar een latere tekst
uit de Costumen van Brugge.
ZOODSPADE. — Spade om zoden mede te steken, spade voor dijkwerk. De rekening van de watering van Veurne heeft anno 1410 (f. 13 ;
archief Seminarie Brugge, fonds Duinen) de volgende uitgave : « Item
omme ene zoodspade ghecocht by Jacob den But, 16 sc. » — Vgl.
sodoghelt in Mn1W : schadevergoeding voor het gebruik van zoden
voor dijken of wegen, die men volgens recht van zoodslag, zodesteken
of aardhaling mocht steken ».
BIEREZIL. — Bierazijn. De vrouw van de Kortrijkse vetwarier Pieter
Castelain had, uit wrok of nijd, « corrupcie » doen werpen « inden
bierezil van Willemme van den Briele », een gebuur, die ook vetwarier
(kruidenier) was. Ze liep een boete van 24 pond par. op voor de
schepenbank van haar stad. (Stadsrek. Kortrijk 1456-57, f. 13) . Oudste
tekst in WNT ; Utrecht 1650. — Op te merken is dat, in de 15e eeuw,
azijn gerekend wordt onder de « sausen », samen met look, verjuus
en mostaard.
BELIJTTERS. — Bedelaars, schooiers. In de ordonnantie « van
den ghemeenen aermen » van 1530 betogen de schepenen van Ieper
dat zij door hun hervorming van de armenzorg willen bekomen « dat
zy die vrome (gezonde) belijtters ofte broodbidders huut huerleder
ledicheit treckende, tot hebbelicker nerrijnghe ende tot ambachte bedwijnghen zouden ». (J. Nolf, Bienfaisance Ypres 82). In hetzelfde
stuk klagen de schepenen herhaaldelijk de vervallen ambachtslieden
aan die « in belijterie ende broodbiddene » rondzwerven en aan dewelke
men dient de « oorlof en consent van blijterie en broodbiddene » te
ontnemen. Vgl. beliterie in een Brabantse tekst van 1501 bij Stallaert.
— Belijtter uit ofr. belistre dat eerst in 1493 voorkomt en wsch. op hd.
(of een germ.) « bettler » teruggaat (Bloch-von Wartburg) ; fr. bélitre.
Vgl. de Brugse vorm blyttere in v. 64 van het spel Berch (ca. 1525)
van C. Everaert (ed. Muller-Scharpé, p. 490) .
A. V.
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VRAAGWINKEL

Vismaan
De vismaan is de nieuwe maan als ze op een vrijdag komt ; ze brengt
regen mee, zegt het volk (De Bo) . Waar in West-Vlaanderen is die
benaming (en die interpretatie) nog bekend ?
K. V. D.

Kreien en hutten
Kreien is « de kreie (ingewand van de vis) uithalen ». Hetzelfde als
«hutten ». Aldus te Heist aan zee. Enkele jaren geleden hoorde ik
te Veurne spreken van « gukte platjes », d.i. plaatjes (platvis) van
kop en ingewand ontdaan. Moet « gukte » niet als « g'hukte » verstaan
worden, een lokale uitspraak voor « gehutte », van hutten ?
K. V. D.

Gerecht voor pestlijders
Pestlijders, en ook pestverzorgers, die de stadsreglementen bij « contagieuse zieckte » hadden overtreden, waren strafbaar en moesten voor
de schepenbank verschijnen. Niet echter in het schepenhuis. De
magistraat zetelde, uit hygiënische voorzorg, in een open venster van
het schep enhuis en sprak vanuit de hoogte het vonnis uit. Zo was
het gebruik o.m. te Rouen in de pestjaren 1637 en 1649. Zijn er in
Vlaanderen voorbeelden van een dergelijk pestgerecht ?
P. M.

Zuid-Vlaanderen
Wanneer en waar is deze benaming opgekomen als equivalent van
« Frans-Vlaanderen » ? In de woordenboeken komt dit neologisme niet
voor. Het ware wenselijk het verschijnen van die term nauwkeurig
(met boek en blad) vast te leggen.
H. J.

Familie De V ooght dit de Gryse
Is Pieter De Vooght (1613-1693), zoon van Jacques en van Anna
de Gryse, de eerste De Vooght die de naam de Gryse heeft opgenomen ? Hij cumuleerde die naam in 1679 (en vroeger misschien).
Zijn zoon Engelbert, die in 1700 trouwde met Marie-Frangoise de
Thiennes, draagt ook de naam « de Vooght de Gryse ».
L. V. C.

Pimpernelle caes
Welk een soort kaas was de « pimpernelle caes » die ik o.m. in de
rekeningen van het St.-Janshospitaal te Brugge ontmoet in de jaren
1700 ?
E. V. D.

Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 82, Brugge
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OUDE HUISNAMEN TE BRUGGE

DE VERONIKE
In vijf van de zes stadswijken of zestendelen van Brugge
was er oudtijds een huis dat de naam de Veronike droeg. Het
kadaster van 1580 noemt :
de Virginycke in de Hoogstraat (St.-Donaaswijk) ;
de Veronycke in de Korte Vuldersstraat (0.-L.-Vrouwewijk) •
de Virginycke in de Kuiperstraat (St.-Niklaaswijk) ;
de Groote en de Cleene Veronycke in de « Zoutterstrate »
(Beurs-Academiestraat ; Karmerswijk) ;
de Veronica in de St.-Jacobsstraat (St.-Jacobswijk).
Alleen de St.-Janswijk had, voor zover we weten, geen Veronike. Het Onze Vrouwe-zestendeel daarentegen had zelfs
een Veronikestraatje, dat in de Goezeputstraat uitliep.
Vóór 1500 houdt de huisnaam stand als de Veronike, de
normale mnl. vorm uit de vrome literatuur en de archeologie.
In de 16e eeuw gaat hij nieuwe wegen op : nevens de Veronica (1558), de Veronycke (1580) treden de vormen Vieronycke (1540), Virginycke (var. Virgenicke, Virgonycke) naar
voren. Het woord ondergaat blijkbaar een crisis, de betekenis
is niet meer duidelijk ; einde 16e en begin 17e eeuw verkeert
het in een staat van ontbinding : de eerste lettergreep wordt
als het telwoord vier opgevat en het tweede lid wordt zelfs een
meervoud : de vier gnycken (al. guycken) in 1580, het vier
genijcke straetken in 1656.

-- 34 -De volksetymologie kwam echter tot geen gelukkige herschepping van de naam (zoals in de vier eemers uit de vier
heemskinderen) en de veronike-huisnamen vielen weg. Uitgezonderd op de Beurs, waar de Grote en de Kleine Veronicke
hun uithangbord of gevelsteen hoog hielden.
De Veronycke op de Beurs heeft een hele geschiedenis. Het
huis behoorde in 1540-50 aan de bekende schilder Ambrosius
Benson. Omstreeks 1560 was deze Veronycke, alias Vieronycke, een « apothecarie » geworden, bewoond door meester
Pieter de Wree, grootvader van de befaamde oudheidkundige
Olivier de Wree. De weduwe van Pieter de Wree hertrouwde
met een apotheker, Olivier Reylof uit St.-Winoksbergen. De
Veronycke op de Beurs is, waarschijnlijk tot in de vorige eeuw,
een apotheek gebleven, de naam had ondertussen een verandering ondergaan : in de j aren 1870 stond het huis bekend als
Doek van Veronika ( 1 ) .
En zo komen we tot de eigenlijke kwestie. De Veronike van
de middeleeuwen was het Heilig Aanschijn, een Christushoofd
of Christusportret in een nimbus : een afbeelding van de aloude « Veronica » uit de St.-Pieterskerk te Rome. Deze iconof igies, de Vultus Domini,
grafische voorstelling van de Vera Effigies,
de Facies Praeclara van de vrome literatuur, had geen verband
met de Passie. Het lijdende Christushoofd (met de doornenkroon) verschijnt in onze gewesten eerst omstreeks 1450. Om
weldra op een doek in de handen te worden gegeven van de
(legendarische) heilige Veronika ( 2 ) .
De devotie tot het Heilig Aanschijn was reeds in de 14e eeuw
door heel het Westen verspreid. De Rome-bedevaart bevorderde
deze verspreiding. In de oude St.-Pieterskerk te Rome was
het eerste altaar het « outaer daer de veronike up staet » ; een
bezoek aan dit altaar gaf 700 jaar aflaat : honderd jaar meer
dan het altaar van St-Andries en het altaar van O.-L.-Vrouw.
Zo leerde nog het handboek van de pelgrim omstreeks 1480.
De Veronike-devotie bereikte haar hoogtepunt in de
15e eeuw, samen met de devotie tot SL-Kristoffel. De Veronike
en St-Kristoffel behoorden allebei tot het soort « krachtige »
(1) Ch. Verschelde, Etude sur les noms des rues et des maisons
de la ville de Bruges, p. 79 (overdruk uit Annales Emulation XXVII,
1875). -- De huisnamen volgens L. Gilliodts, Les registres des Zestendeelen 101 147 258 259 298 (Annales Emulation XLIII, 1893).
Vgl. dezelfde Annales LXXX, 1937, p. 103 en 116.
(2) Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, ed. 0. Schmitt, I
(Stuttgart 1937) 734 vgl. (art. Antlitz door A. Katzenellenbogen). K. Pearson, Die Fronica, Straatsburg 1887 (vooral p. 94-141 en de
illustratie). - Een goed Nederlands overzicht bij M. Meertens, De
godsvrucht in de Nederlanden II 70-80 (Antwerpen 1931). Zie ook
C. M. Smits, De iconografie van de Nederlandse Primitieven p. 10-11
(Amsterdam 1933).
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devoties. De bijzondere kracht ervan lag in het geloof (en de
praktijk) dat het zien van een Veronike, evenals het zien van
een Kristoffelbeeld, een uitzonderlijke bescherming inhoudt :
wie een Veronike aanschouwde, mocht de hele dag veilig gaan,
hem kon geen onheil overkomen. Een Veronike, geschilderd
of « ghescreven » op een « berd » of een « Gleed », behoorde
tot de huisraad van veel Brugse poorters. En ook een St.-Kristoffel hing in veel huiskamers uit. De gebedsrubrieken in
sommige getijdenboeken prijzen het op zich dragen van een
Veronike (op papier of perkament) .
De verspreiding van de huisnaam weerspiegelt de populaire
Veronike-devotie van de 14e-16e eeuwen. Ook St.-Kristoffel
was alsdan een ingeburgerde huisnaam : te Brugge droegen
11 huizen (verspreid over de verschillende wijken) zijn naam,
waaronder twee hoekhuizen die, met hun gevelbeeld of -bord,
goed in het gezicht stonden.
Brugge staat niet alleen met zijn veronike-huisnamen. Te
Gent zijn er geen gevonden, doch St.-Omaars had een bekend
hoekhuis dat die naam droeg : le maison du Vironique (1391),
le Veronique (1419) , le maison de le Vieronicque (1441) , la
maison nommée le Vieroniecque (1492), le maison du Veronnicle (1545) . Zo wordt dit huis in de oorkonden genoemd ( 3 ) .
En waarschijnlijk moeten andere Vlaamse steden oude veronike-huisnamen kunnen aanwijzen. Te Valenciennes en te
Reims was de Veronike een bekende huisnaam. Bij het nagaan
van de teksten moet men echter rekening houden met het feit
dat de uitgevers meestal de oude Veronike verwarren met de
jongere Doek van Veronika of met de Heilige Veronika. Dit
is zelfs het geval voor Brugge, waar archivaris Gilliodts in
zijn register op de Zestendelen al de hier besproken veronikenamen op de persoon van « Sainte Véronique » (de draagster
van de doek) heeft gesteld.
A. VIAENE
Bijlage. — Begroeting van het Heilig Aanschijn.
Veel oude getijdenboeken geven een gebed te lezen « voer een
veronica » of terwijl men « dat vronica aensiet ». Een Vlaams getijdenboek (15e eeuw) in het British Museum te Londen (De FlouGailliard, Mnl. Handschriften in Engeland II 76 ; Gent 1896) noemt
de volgende gunsten voor degene die een afbeelding van het H. Aanschijn aanziet :
« So wie dat Veronica aensiet met devocien, hi heeft van den paeus
van Rome iij c . daghe aflaet. Ende hi en sterf binnen dien daghe niet
quader noch onversiender doot. Ende soe wat vrouwen diese aensiet, die
in arbeide gaet van kinde, si sal verblijdt ende vertroest weerden, ende
haer pine sal minderen ende sal haer al te goede vergaen metter hulpen
Gods ».
(3) J. de Pas, Saint-Omer, vieilles rues, vieilles enseignes p. 486
(Saint-Omer 1911).
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HET VOLKSONDERWIJS TE PITTEM
1822-1852
Na allerlei verwikkelingen had Pittem in 1823 eindelijk een
bescheiden schoolgebouw gekregen. (Zie Biekorf 1962, 374-376) .
In de ogen van de provinciale autoriteiten was het tot klas omgebouwde woonhuisje slechts een voorlopige oplossing ; zo spoedig
mogelijk diende het vervangen te worden door een geheel nieuwe
school, die zou berekend zijn op het groot aantal kinderen van
de gemeente. Doch steeds wees de gemeenteraad alle voorstellen
om zich eens ernstig met de gemeenteschool bezig te houden, ontwijkend van de hand en de wetheren stelden zich voor geduldig
te wachten « tot er meer middelen zullen zijn », zoals zij delibereren
op 29 juli 1828.

Plannen voor een nieuwe gemeenteschool 1828-1830
Een onverwachte kans « op meer middelen » werd hun geboden
in september 1828, toen aan de gemeente Pittem een bedrag van
1244,06 gl. werd toegekend als terugbetaling voor rniltiaire leveringen gedaan aan de Fransen in de jaren 1813-1814. Bij deze gelegenheid herinnerde de gouverneur van West-Vlaanderen in zijn schrijven
van 22 sept. 1828, het gemeentebestuur aan zijn vroeger gedane
beloften de school te vergroten en doelmatiger in te richten. Hij
had echter ve rn omen dat dit weer op « zwa righeden » zou stuiten,
maar verzocht toch de wetheren deze zaak te willen overwegen en
hem hun inzichten dienaangaande te willen mededelen. Op 26 september maakte de districtcommissaris L. Aëben te Tielt dit schrijven
over aan het gemeentebestuur en voegde er nog een hartig woordje
ter overweging aan toe : « Eene goede gelegenheid doet zich thans
voor om den wensch van den heer Gouve rneur en uwe eigene
beloften te volbrengen, tevens een uwer gewijdste pligten te kwijten,
en te beantwoorden aan de pogingen die het gouve rn ement steeds
ter bevordering van het belangrijkste onderwijs aanwendt... Daar
van eene andere zijde Uwe gemeente, ofschoon zeer begunstigd,
weldra de eenigste zijn zal die aan hare verpligtingen ten aanzien
van het schoolwezen niet zal hebben voldaan, d ring ik des te meer
op de gedane uitnodiging aan... »
Die vaderlijke vermaningen waren van weinig nut en op 3 oktober besliste de gemeenteraad de toegekende schadevergoeding van
1244,06 gl. in te schrijven bij de buitengewone ontvangsten voor
het dienstjaar 1829 om op die manier de gemeentelijke belastingen
eens merkelijk te kunnen verminderen. En wat dan die vervelende
nieuwe school betrof, dat kon uitgesteld warden « ... uit de ge-
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gronde noodzakelijkeid tot dat de plaatselijke middelen zulks zouden
konnen toegelaten hebben, hetzelfde zonder opspraak of murmure
van de inwoners te kunnen gemoeten... » Door deze voorstelling
liet de districtcommissaris Aëben zich niet uit het veld slaan en
eiste kordaat op 7 okt. 1828 dat het toegewezen bedrag gebruikt
zou worden voor het bouwen van een nieuwe school, die, zegde
hij, zo groot zal moeten zijn als deze welke vi66r twee jaar te
Meulebeke werd gebouwd.
Burgemeester Jan de Muelenaere verklaarde daarop aan de districtcommissaris dat ook zijn pogingen om de gemeenteraad te overtuigen onmiddellijk een nieuwe school op te trekken door de raadsheren afgewezen werden « onder voorwendsel dat zy in deesen tyd
er zoo veel te betalen is en niets te winnen, de inwoners geene
nieuwe lasten en mogen opleggen, daar de oude maer al te zwaar
zyn om dragen ». De commissaris wilde daar allemaal niet van horen
en eiste streng een nieuwe beraadslaging van de gemeenteraad, die
beantwoorden moest aan hun vroegere beloften en aan de wensen
van de overheid. Hierop legde de gemeenteraad het hoofd in de
schoot en besliste op 20 okt. 1828 « . de autorisatie te vragen die
som fl. 1244,06 te mogene besteden ter uitvoering van het gemaakte
ontwerp tot opbouw van eene nieuwe schoolplaats », op voorwaarde
dat het Rijk en de provincie toelagen zouden verlenen.
Grote haast werd evenwel niet aan de dag gelegd. Bijna een
jaar nadien, op 2 sept. 1829, kwam de provinciale bouwmeester het
terrein verkennen.
Het plan « naer de voorstellen van den heer borgemeester », voorzag een vergroting van het schoolhuis en de bouw van een nieuw
klaslokaal van 15 m lang bij 8 m breed en een rondbogige zoldering
van 6,5 m hoog. Het bestek, goedgekeurd door de gouverneur op
12 april 1830, raamde de onkosten op 3450,60 gl. Het gemeentebestuur vond dat nogal overdreven, doch districtcommissaris Aëben
oordeelde dat die werken niet meer dan 2000 gl. zouden kosten,
« daar de bestekken van den bouwmeester altoos zeer overdreven
zijn» voegde hij er troostend bij. Op 6 april 1830 diende het
gemeentebestuur een aanvraag in om toelagen van het rijk en de
provincie te bekomen. Zonder hun financiële hulp « .. is 't onmoogelyk bedoeld lokaal daar te stellen, daar de gemeente alreeds de
bekostiging onderstaan heeft van den aankoop en verbetering van
het thans bestaande ». De gemeente had slechts 700 gl. beschikbaar
en zou in 1830 de personele aanslag van 2.700 gl. op 3.745 gl moeten
brengen.
De overheid drong nu aan zo spoedig mogelijk over te gaan tot
de openbare aanbesteding. De aangevraagde toelagen zouden maar
in 1831 kunnen toegestaan worden. Aëben was van oordeel dat er
minstens 1200 gl. aan subsidiën zou toegekend worden. Doch het
gemeentebestuur wilde met beloften alleen geen school bouwen. Op
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25 juni 1830 drong de districtcommissaris nog eens aan, de hand
aan het werk te slaan en hoopte dat de Pittemse wetheren « geen
ongepast wantrouwen zullen aaan den dag leggen, waaraan ik,
'k moet het bekennen, niet ongevoelig zou zyn ».
Pittem reageerde hierop niet en wachtte op de toelagen. Tot in
september 1830 de Belgische Omwenteling uitbrak en plan en bestek
voor een nieuwe school tussen de kartons bleven slapen. Het armzalig gemeenteschooltje zou het nog moeten uithouden tot in 1853,
toen dan eindelijk een nieuwe gemeenteschool gebouwd werd, die
thans nog gebruikt wordt.

Het gemeentelijk onderwijs van 1822 tot 1852
In oktober 1822 had Jan Ocket ontslag ingediend als gemeenteonderwijzer en die functie uitgeoefend tot 9 november 1822. Vacante
onderwijzersbetrekkingen waaraan een rijkswedde verbonden was,
werden vanaf 1822 toegewezen bij vergelijkend examen, in te richten
door de betrokken gemeentebesturen ( 7 ) .
Op 28 oktober 1822 werd een « concours voor school-onderwyzers »
te Pittem ingericht waaraan negen kandidaten deelnamen, nl. Leo
Retsin en Petrus Tavernier uit Pittem, Guillaume de Mol uit Kortrijk, Jan de Simpel uit Gistel, Jan Sabot uit Sijsele, Petrus Vandeputte uit Oudenburg, Louis Bollaert uit Brugge, Louis Baert uit
St.-Jan (Ieper) en Albert Lambrecht uit Waregem. De primus was
G. de Mol, onderwijzer te Kortrijk en voordien in de noordelijke
provinciën. Het gemeentebestuur droeg hem ter benoeming voor aan
de gouverneur op 2 november 1822, doch om ons onbekende redenen
ging deze aanstelling niet door. Op 28 april 1823 ging een nieuw
examen door, waarvoor nu zeven kandidaten ingeschreven waren,
nl. de hoger vermelde onderwijzers Retsin, Tavernier, Vandeputte,
Lambrecht en daarbij Jan de Caluwé uit Oostkamp, Adriaan Cloet,
een Pittemnaar die te Warcoing onderwijzer was, en Ignatius
Franciscus Scherpereel uit Ingelmunster.
De jury was samengesteld uit districtcommissaris-schoolopziener
L. Aëben, pastoor J. Simons, burgemeester-advokaat J. de Muelenaere en de schepenen van de gemeente. Het examen bestond uit
een schriftelijke, een mondelinge en een practische proef. Deze laatste
omvatte « proeven geven van hun kundigheden in het schryven,
groot, middelbaar en klein », terwijl het mondeling examen het
luidop voorlezen van een Vlaamse en Franse tekst voorschreef. De
vragen van het schriftelijk examen geven een interessante kijk op
wat van een « onderwijzer van derde rang » vereist werd.
(7) Verzameling der akten .. dl. XIV, 1823, blz. 392.
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Vragen van het schriftelijk examen

Cacographie - Verkeerde spelling :
Godt, vresen, het, Coninck, heeren, brodder, schaep, bemint,
moed, heygen, sijnde, veur, al, mens.
1. Daer word gevraegd
Eerst voor al op te neemen het getal in dit voorstel begreepen
schrijffouten wanof de gebrekkige spelling moed veranderd
worden.
2. Gevraegd het zelve voorstel met erstelde zin en spelling in het
net voor te schrijven.
3. Woord voor woord de ontleding (analise), door het bekend
maeken van de deelen der rede alhier gebruijkt.

Klanken :
4. Hoe veel oeffening overgaet men met de leestafels en
boekjes ?
5. Waer toe dienen de lidwoorden ?

lees-

Arithmétique :
6. Iemand betaeld 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 van zekere schuld. Zegt of hy
te weynig of te veel betaeld heeft en hoe veel ?

Geschiedenis kunde :
7. Wie heeft op de Aerde de eerste stad gebouwd en welk is den
naem daer van ?

Aerdryks-kunde :
8. Noemt vier steden in het Koningrijk der Nederlanden die een
bevolking hebben van meer dan 50.000 zielen.

De best geslaagde kandidaat was Ignatius Scherpereel die 37 punten op 40 had behaald. Na hem kwamen Lambrecht met 241/2 p. en
Vandeputte en Cloet, elk met 24 p. De anderen hadden de helft
van de punten niet bekomen.
Voorgedragen door het gemeentebestuur bij de gouverneur, werd
Ignatius Franciscus Scherpereel op 30 juni 1823 als «schoolonderwyzer van derde rang » met rijkswedde te Pittem benoemd en op
7 juli daarop plechtig ten gemeentehuize door burgemeester en
schepenen in zijn nieuwe functie geinstalleerd.
De nieuwe onderwijzer, geboren te Ardooie in 1792, was op het
ogenblik van zijn benoeming te Pittem, onderwijzer aan het pensionaat van E.H. Cl. Van Ooteghem te Ingelmunster. Ign. Scherpereel kwam zich te Pittem vestigen met zijn ouders en zi jn vier
broers en zusters. Eerst op latere leeftijd, in 1838, trouwde hij
met Ida Vermandere uit een bekende Pittemse familie, waarvan
vier zonen priester waren. Zonen uit zijn huwelijk waren : Louis,
overleden als koster te Oedelem in 1867 ; Hendrik, overleden als
koster te Dudzele in 1923 en Alfons, onderwijzer en later priestermissionaris in Engeland, overleden te Pittem op 4 maart 1906.
Ignatius Scherpereel bleef schoolhoofd van de gemeenteschool te
Pittem tot aan zijn dood op 8 december 1852 « na gedurende
30 jaren het zoo verdienstelyk ambt van gemeente-onderwyzer te

--40—

Pitthem met een vaderlyke zorgvuldigheyd bekleed te hebben... »
staat er op het zeldzaam doodsprentje.
Na zij n benoeming te Pittem, waaraan een rijkswedde van 150 gl.
verbonden was, bracht Scherpereel zijn nieuwe school nieuw leven
bij. Op zijn programma stonden in januari 1824 volgende leervakken :
1. De regels van beschaving en goede zeden.
2. De nieuwe klankmethode van Prinsen.
3. De grond-regels van de Vlaamsche en Hollandsche taale.
4. De leeskonst.
5. De tientallige en oude rekenkonst.
6. De grondbeginselen der aardryks-konde.
7. De schryfkonst.
8. Den briefstyl.
9. De grondregels der Fransche taal.
10. De geschiedenis.
Een opgave uit 1838 vermeldt daarbij nog « la tenue des livres en
parties simples et doubles » en « La doctrine chrétienne et la morale ».

In 1830 bezat de gemeenteschool volgend leermateriaal en mobilair : « acht schryftafels geschikt voor vyf leerlingen, vier schryftafels voor vier leerlingen, 32 looden inktpotten, een zwart bord,
een tafeltje met kuben, twaalf letterplanken, een stel maten en
gewigten en eene kaghel met haak en sloter ».
Hierna volgen enkele gegevens over de schoolbevolking van deze
één-klassige gemengde school. Deze cij fers gaan over de wintermaanden, « het bloeyenste saisoen voor het onderwys ten platte
lande ». Ongeveer één derde van deze leerlingen waren meisjes.
In 1824 : 28 lln. ; 1826 : 43 lln. ; 1830 : 71 lln. ; 1832 : 55 lln. ;
1834 : 42 lln. ; 1837 : 54 lln. ; 1843 : 52 lln. ; 1846 : 56 1ln. ;
1851 : 50 lln.
Het schoolgeld bedroeg in 1828, 70 cent per maand ; in 1837,
1,50 F. Zoals ten tijde van Ocket werden een vijftal arme leerlingen
kosteloos aanvaard, waarvoor de gemeente jaarlijks 25 gl. — later
53,33 F — aan de onderwijzer betaalde. Dit schoolgeld was de
voornaamste bron van inkomsten voor het schoolhoofd, wiens inkomsten in 1828 ongeveer 730 gl. en in 1843 zo wat een 1000 F
per jaar bedroegen.
Het schooljaar eindigde in de tweede helft van augustus met
een prijsuitdeling, waarvan een gemeentelijke toelage de onkosten
hielp dekken. Zoals het paste in de « Fransche schoole » waren het
bij na allemaal Franse boeken die als beloning geschonken werden.
Enkele titels die meester Scherpereel uitkoos, mogen hier volgen :
Office divin, Le parfait écolier, Correspondance de famille, Devoirs
des )(dies, Morale en action, Palmhof, Leydsman der jeugd, enz.
Daarbij kregen de beste leerlingen nog een zilveren medaille.
De schoolwet van 1842 verplichtte de gemeenten het lager onderwijs in te richten en te regelen. Om hieraan te voldoen stelde de
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gemeenteraad van Pittem een « Reglement van de gemeenteschool
van Pitthem » op, dat in de zitting van 29 mei 1844 werd goedgekeurd. Dit bevatte 37 artikelen verdeeld over 7 hoofdstukken.
Naast veel voorschriften die op alle scholen en onderwijsbedrijvigheid toepasselijk waren, komen er toch artikelen in voor die het
schoolleven van v&áór 120 jaar typeren.
Art. 2 zegt : « Het onderwys is gelyktydig of gelyktydig-onderling.
Het individueele onderwys is uytdrukkelyk verboden. » En art. 12 :
« Het onderwys moet voor allen primair en grondig zyn en allen
gelyk bedeeld worden ».
Art. 25 bepaalt de schooluren : van 1 april tot 1 november zijn
deze van 9 uur 's morgens tot 's middags, en van half twee tot
half zeven 's avonds « met tusschenpoosing van een uere speeltyd ».
Gedurende de andere maanden eindigen de klassen te 5 uur 's namiddags.
Art. 28 handelt over de straffen : « Er word geene lichaemelyke
straffe opgelegd, nog ook eenige andere die van aerd zyn de kinderen
moedeloos te maeken of den spot of verachting hunner medeleerlingen op te wekken ». Volgens art. 29 moet de onderwijzer in
een dagboek de fouten en nalatigheden van de leerlingen alsmede
de opgelegde straffen inschrijven.
Het schooljaar eindigt met de prijsuitdeling en deze mag, volgens art. 32 voorafgegaan worden door « openbaere examen op het
gene er binnen het jaer is geleerd geworden. By deze omstandigheyd worden er door de leerlingen stukjes opgezegd die in het bereyk
van hun begrip zyn ».
Art. 36 bepaalt de « congédagen » — die zeer dun gezaaid waren
— en voegt er bij : « Den Zondag en andere heyligdagen zal den
onderwyzer de leerlingen vergezellen tot de goddelyke diensten,
dewelke onder zyne strenge waekzaemheyd zullen blyven ». Eindelijk bepaalt art. 37 de vacantiën : de Paasvacantie is beperkt tot de
Paasweek en de grote vacantie duurt « van den 15den September
tot den lde October ».
Een besluit van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen
van 1 juni 1849 schreef voor dat ieder jaar tussen de gemeentescholen een « concours » moest ingericht worden. Hierbij behaalden
de leerlingen van Ignatius Scherpereel regelmatig hun prijs of
« accessit »
Meester Scherpereel was stilaan zestig jaar aan het worden, en
na de vroegtijdige dood van zijn vrouw in 1848 was hij met vier
kleine kinderen achtergebleven. De geestdrift voor het werk was
met de jaren ook verminderd en begin september 1849 vroeg de
inspecteur aan het gemeentebestuur de school beter te organiseren
en er orde en tucht te doen heersen. Vanaf 24 september 1849
werd dan een vaste « ondermeester » in de gemeenteschool aangesteld « omdat er in deze school een beter order en regeltucht moge
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worden ingericht, (en) .. eenen meerderen voortgang in het onderwys moge gedaan worden... » V66r die officiele aanstelling van een
tweede onderwijzer gebeurde het wel meer dat Ignatius Scherpereel
een jonge hulpkracht aanvaardde die er de « stiel » kwam leren.
In 1846 fungeerde bij hem, als hulponderwijzer, de Meulebekenaar
Clemens Lefèvre, de latere pauselijke zouaaf, die zijn laatste levensdoorbracht als portier van het Klein Seminarie te Roeselare.
j aren
Na de dood van Ignatius Scherpereel op 8 december 1852, werd
op 15 januari 1853 Edward Joye als nieuwe onderwi j zer benoemd.
V. ARICKX

ZOENKRUIS OP GRAF VAN VERMOORDE

Het oude middeleeuwse zoending (compositie voor moord) was
nog in de 16e eeuw een traditionele praktijk gebleven. De twee
partijen kwamen vrijwillig voor de stedelijke vierschaar om een
akte van verzoening op te stellen. In enkele gevallen wordt de
oprichting van een zoenkruis op het graf van de vermoorde voorzien. Te Brugge werden in de jaren 1551-1564 drie zulke gevallen
door de klerken van de vierschaar in hun protocollen ingeschreven.
(Handelingen Soc. d'Emulation 87, 1950, pp. 23, 63, 67). Dit
grafkruis is telkens maar één van de bepalingen van het zoending.
In 1551 wordt Jan van Aelst, alias van Westmunster, als verantwoordelijk voor de dood van Jacob Lavet, gehouden « te doen
stellene up 't graf van den overledene een houtten cruce, ghescildert
met roode olievarwe up elcke zyde eenen ghecruusten God met
't carnatioen van zynen overlyve, ende dat ghemaets onderhalve voet
uuter eerde, indien men daertoe vanden kercmeesters can consent
cryghen, sonder cost ».
In 1564 (aug. 21) wordt overeengekomen dat Lieven Maertens,
die Hans Stassaert dodelijk verwond had, zal doen « stellen up
't graf van den overleden een ghescildert houtten cruce, lanc oft
hooghe vyf voeten, met superscriptie ende incarnation van tzelfs
Hans overlyden ».
Vier weken later (sept. 18) wordt, in het geval van de moord
op Jan Dauxy, bepaald dat de dader, Matthijs van Pachtenbeke,
tien schellingen groten zal betalen « om een crucefix te stellen up
't graf v an den overleden ».
Opmerkelijk is dat het zoenkruis een « crucifix » is (met beeld
van Christus) en dat het als « gedenkteken » van de moord wordt
opgevat.
T. N.
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BEUVENVLEESCH — BEUGEVLEESCH
De St.-Sebastiaansgilde (handboog) te Ieper vierde jaarlijks
haar gaaidag met schieting en maaltijd. In 1472 werden o.m.
22 schellingen groten betaald aan Jan Peutin voor levering
van « beuve vleessche » voor het gildemaal. (Annales Ypres
I 110 ; met foutieve lezing beune vl.) .
Het w. beuve, zowel als de samenstelling beuve(n)vleesch,
ontbreekt in de woordenboeken. Hier volgen enkele bewijsplaatsen waaruit blijkt dat het w. in de 15e en 16e eeuw in
de Leiestreek bekend was.
1450, Wervik. — De keure « van de vleessche » van Wervik (uit
de le helft 15e eeuw) verbiedt opgeblazen vlees op de markt te brengen : « dat niement gheen buevin vleesch blase up de boete van 20 sc.
par. ». Op de zware boete van 3 pond par. wordt de aanvoer verboden
« van eenighen dooden vleesche, buevin, zwinin of wederin, dat buten
kuerstocke van Werveke ghesleghen werdt .. » (Handelingen Soc.
d'Emulation 81, 1938, 177-179).
1520, Kortrijk. — De rekening van het Sioenklooster noteert (f. 6Y)
dat er in het klooster voorhanden is : « vleesch int sout bueven ende
baken te ghedoene tot ontrent de maent september ». Gedurende 15201522 werd ook « vleesch weren ende beuven ghehalt int vleesch huus »
(f. 29Y ) .
1531, Kortrijk. — Vleesverbruik in het Sioenklooster volgens de
rekening (f. 176) : « Item noch esser verdaen 9 ossen waer of wy
den eenen selve ghevet hadden, een coe ende vier renders met noch
2. zwynen huutbringhende 780 lb. beuvenvleesch ende 360 lb. zwynenvleesch, daer voeren verleit in ghelde de somme van 29 lb. 13 sc. gr. »
1532, Kortrijk. — De « provanche » van het klooster bestaat uit
« 5054 ponden bueven vleesch ende 310 ponden zwynen vleesch », zijnde
die 5054 ponden het vlees van 8 ossen en 5 « renders » die in het
klooster geslacht waren. (Rek. Sioenklooster 1531 f. 192) .
1555, Waasten. — De « Cueren ende Statuuten up tfaict vande policie
vander stede, poorterie ende scependomme van Waesten », uitgevaardigd
op 27 jan. 1555, bepalen o.m. :
« Item dat nyemandt en slae eenich beufvenvleesch, omme te vercoopene binnen deser stede ende poorterie tsondaechs, tenzy werdich
bevonden byde wardeerders de somme van 8 lb. par., ten ware zoghers,
upde boete van 20 sc. par. .. » (Coutume Warneton, ed. Strubbe 257) .
1568, Menen. — De stadsrekening over 1568 vermeldt een uitgave
van 20 sc. par. aan Jan Baenens « van beuven vleesche ». (Rembry,
Hist. Menin II 173).

Deze laatste tekst werd in de foutieve lezing « beunen vl. »
overgenomen door Stallaert 1230. Het vermoeden van Rembry
(die voor zijn taalkundige moeilijkheden steeds bij Gezelle
te rade ging ! ) dat hij een « synoniem » van wvl. beugevleesch onder handen had was gegrond. Beugenvleesch is
fr. viande de boltuf, en werd in de oude vorm beuven- ontleend
aan ofra. boef (zoals eng. beef) . De Bo geeft als bewijs-
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plaatsen van beugevleesch ca. 1870 : « Een schel beugevleesch
eten. Er was in den winkel geen beugevleesch meer te koopen ».
Terloops weze opgemerkt dat de oude vorm beuve- taalkundig bevestigd wordt door de jongere vorm beuge- (verwisseling labiaal-gutturaal) .
Uit de teksten van 1531 en 1532 blijkt dat beuven —
staande tegenover baken, zwynen, weren — zowel koeievlees
als rundvlees en ossenvlees omvatte.
Beuven-, beugevleesch schijnt te behoren tot het Leievlaams
waarop Biekorf 1958, 156 de aandacht getrokken heeft. Ook
het volgend woord behoort tot die groep.

REVAGE BERT — RAVAGEN HOUT
Revagebert of -hout is te Kortrijk reeds bekend in 1401
en komt in Kortrijke teksten voor tot in de 18e eeuw. De
spelling is zeer onvast : revage, rivage, ravarge, ravaige,
revaege, benevens de vormen rivagin, rivaigen, ravagien.
Steeds in verbinding met hout, berd, plank. De term komt
ook te Menen voor.
Uit de volgende teksten kan de betekenis van revagebert
en -hout worden afgeleid. Opmerkelijk is dat dit woord, dat
in de repertoria ontbreekt, in verscheidene tekstuitgaven verkeerd gelezen werd (renage : n voor v) en daardoor slecht
geïnterpreteerd (zie de tekst uit 1500) . Met het gevolg dat
een vorm als « renage » de kans loopt eensdaags met de bet.
« uit rendierhuid vervaardigd » in onze lexicografie op te
duiken.
Revage is synoniem met wagenschot : een beste soort ingevoerd eikenhout.
1401, Kortrijk. — In ieder venster van de toren en gevel van de
Halle worden « drie bladeren van revageberden » geplaatst. (Stadsrekening 1401, bij De Potter, Gesch. Kortrijk II 253).
1424, Kortrijk. — Voor de deuren en vensters van de nieuwe Kapittelschool worden 13 rivageberden ( « pro xiij. asseribus, videlicet Rivage)
aangekocht voor 4 pond 16 sc. (Bulletin GOK VI 1908, 72) .
1444, Kortrijk. -- De stad had haar tresorie in de St.-Maartenskerk.
De schepenen betalen 6 pond par. aan « de kercmeesters van sente
Maertins van eener sterker dobbeler duere rivagin al van boven
nederwaert ghenaghelt dienende omme eene duere ter vorseider tresorye... » (Stadsrekening 1444-45, f. 27v).
1465, Menen. — De schrijnwerker Braem Jooris uit Wervik ontvangt van het kerkbestuur van Menen een som van 10 pond 8 sc. par.
voor het maken van « een processiehuus (draaghemel) van revage
houte ». Deze draagbare baldakijn « ghemaect van revage houte voornoemt » was bestemd voor de H. Sakramentsprocessie. (Kerkrekening
1465-66 ; bij Rembry, Hist. Menin I 623, met verkeerde lezing renage) .
1485, Kortrijk. — De rekening van het sterfhuis van kanunnik Jean
Pouchon noteert de betaling van drie berden geheten « rivagen beert »
tegen 12 sc. elk. (Caullet, Testaments 20).

-- 45 -1500, Kortrijk. — De kroniek van het Sioenklooster (ca. 1500) beschrijft het afsterven van de pater-rector (Jan van Dinslaken) : «... so
wart hy ghesloten in revagen vat (doodkist) ende heerlic ter eerden
ghedaen » en voegt erbij dat « trevagen vat daer desen vadere inne ghevaedt was coste veertich groote ». (OGE X 1936, 431 433) . Dr. Stracke
las : renagen vat, en verklaarde (OGE XI 20) : een zak uit rendierhuid
vervaardigd. Vgl. Biekorf 1958, 155.
1521, Kortrijk. — Kapelaan Joos Coucke van de 0.-L.-Vrouwekerk
wordt begraven in « een revagin vat ». ( Caullet, Testaments 43) .
1521-1546, Kortrijk. — Het Sioenklooster koopt in 1521 allerlei
timmerhout « fente, lamboerde, ravarge beerde... » (f. 26 v ). In 1524
kosten « 8 ravagen berderen commende van Ghent » 24 groten per
stuk (f. 64). Het klooster koopt in 1525 « twee toetsen (beddekoetsen)
van ravagen houte » (f. 95 v ) en heeft in 1531 een voorraad « in ravagen
berders, fenten ende lamboerden voor 3 lb. 10 sc. gr. » (f. 174 v ) ; en
nogmaals in 1536 : « ravagen hout ende bert » (f. 232 v ). In 1544 betaalt het klooster de « saghers van ravagen bert » (f. 358) en koopt
nog tegen 2 pond 10 sc. gr. « een quaert ravagen bert ende 25 tamboerden ». Ook in 1546 wordt « een quartier ravagen bert » aangekocht
tegen 2 pond gr. (f. 370). Uit de vergelijking van de twee laatste
uitgaven blijkt dat een quaert of quartier ravagen berd de waarde
had van 100 lamboerden (vloerribben).
1561, Menen. — Het nieuw vleeshuis kreeg vensterluiken uit
« rivaige berd » ; voor dit werk werden gezaagd « 23 rivaigen planquen
in 74 sneen te 2 sc. 6 d. par. elcke snede ». (Rembry, Hist. Menin I
348 ; met verkeerde lezing rinaige).
1580, Kortrijk. — Kanunnik Jan de Dorpere wordt begraven in « een
ravarge dootkiste » die voor 6 pond 6 sc. par. in rekening van het sterfhuis wordt gebracht. ( Caullet, Testaments 107) .
1627, Kortrijk. — De inventaris van het sterfhuis van kanunnik
Walerand Deschamps vermeldt : « In de camere boven de salette :
eenen hooghen rivage houten stoel ». ( Caullet, Testaments 132) .
1727, Kortrijk. — De inventaris van meubels van het stadhuis noemt
o.m. « eene groote ovaelen taefel met den voet al van ravagienhoudt
afscheedende met vysen.. » (Bulletin GOK V 1907, 237).

Eén enkele keer verschijnt het woord buiten de Leiestreek,
t.w. in een inventaris van de Karmelitessen van Sion te Brugge
(ca. 1500). Voor een doorgewinterde archeoloog als Weale
was de term zo ongewoon dat hij ook een verkeerde lezing
gaf (Le Beffroi I I I 1866, 325) : « Item in de sanctuarie zijn
2 bancxkins van eender langde ravaschen houte, ende een
van wit hout ». (Weale drukte « ranaschen houte ») .
Voor de betekenis van revagen zijn de twee volgende
teksten belangrijk.
In 1543 werden in het sterfhuis van kanunnik Jan Mettineye te Kortrijk zes bladen geheten « revaegen berdt » verkocht aan de priorin van het 0.-L.-Vrouwehospitaal. Twee
ervan werden voortverkocht aan een schrijnwerker ; de latijnse
tekst van de rekening luidt : « A Jheronimo van Bavel
scrinifice pro duobus asseribus almarche, vulgo nuncupatis
revaege bent... » (voor twee borden « almarche », in het
vlaams geheten revaege bert... ». Almarche, allemarche, ane-

marce (Godefroy I 288) is de of ra. vakterm die overeenstemt
met mnl. wagenschot en eng. wainscot.
De Kortrijkse beeldsnijder Roeger de Smet sloot op 22 juli
1525 een contract met de kerkmeesters van de St.-Korneliskerk van Aalter betreffende het maken van « de verhemelinghe
van onser vrauwen koor » ; de voorwaarden zijn « dat hy
allereerst ghehouden werdt den zelven koor mitsgaders de
huve van dien koor te verhemelne met goeden eenverdich
van caluere zonder striepen daer in te commene ravaigen
hout dat men zegt wagheschot... » (Bulletin GOK 1908, 251252) .
Revagen hout en wagenschot zijn beide synoniem met
« spiesch hout, spiessche berderen », een term die vooral te
Gent en te Oudenaarde voorkomt (15e en 16e eeuw) . Wagenschot schijnt gedurende de 16e eeuw ook in het Leie- en
Scheldegebied te zijn doorgedrongen.
A. VIAENE

INVENTARIS VAN LISBETTE

Roucx

Brugge 1462
In het sterfhuis van Lisbette, dochter van Aernoud Roucx, werd
op 17 maart 1462 de volgende huisraad gevonden en opgeschreven.
(Rijksarchief Brugge, Proosdij nr. 1292, f. 45) .
Eerst beneden inden voorvloer. Een langhe lys, een bescreven
Gleed, een cleen bancxkin, een branderkin, een tridsoor, een rondeelkin, drie stoelen ende een verkeerbard.
In de cuekene. Een caveye met viere loken, eenen zwarten ketele,
een thenin vierendeel, vier candelaers, een braedpanne met eenen
staerte ende eenen drooplepele.
Boven in de achtercamere. Een platte coetse metten bedde ende
met eender blaeuwer saerge, een lys, een tafelkin up een scraghe
ende eenen stoel.
Boven in de voorcamere. Een platte coetse met een bedde met
eender blaeuwer saerge, een lys met eenen bake, twee oorcussenen,
een cleen scrinekin, een tafle met twee scraghen, eenen banc, een
lys, een bescreven Gleed.
Een wentelcoetse metten bedde ende blaeuwe saerge dertoe ende
eenen brandere.
Item al boven. Een platte coetse zonder bedde.
Int paradisekin. Een bancxkin, twee blaeuwe cussenen ende een
quaed beddekin met eender blaeuwe saerge.
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DE

SINT -SEBASTIAANSGILDE VAN DUDZELE
SCHIETSPEL IN

1556

In de bijdrage, onder dezelfde titel verschenen in Biekorf XLIX

(1948) , blz. 181-185, wordt gezegd, dat er ten tijde van Keizer
Karel ook te Dudzele een bloeiende Sint-Sebastiaansgilde bestond.
Als bewij s wordt gewezen op de gedrukte « Quaerte », door de
prij smeesters van het handboogschuttersgilde in 1556 opgesteld en
naar de zustergilden van Vlaanderen rondgezonden. Het stuk, zo
gaat de auteur verder, is een uitnodiging om « minnelick » deel te
nemen aan het schietspel dat open zou blij ven van mei tot oktober ;
de talrijke prij zen en de voorwaarden van de prijskamp worden er
uitvoerig in beschreven.
Het exemplaar, waarover de auteur beschikte, was slechts fragmentarisch. De hoofding — blijkbaar een houtsnede — is met de
aanhef van de tekst weggesneden, zegt hij. Maar ook ondera an
ontbrak een gedeelte, zodat de auteur niet anders kon besluiten
dan : « Dit zeer verzorgd, naamloos drukwerk, is zonder twijfel
te Brugge uitgevoerd ».
Het is te betreuren dat de auteur niet over een compleet exemplaar heeft kunnen beschikken. Aldus ware hij in de gelegenheid
geweest de naam van de Brugse drukker mede te delen en meteen
de « Brugse bibliografie » met een onbekend nummer aan te vullen,
alsook zou hij de volledige tekst van de voorwaarden van het schietspel hebben kunnen publiceren.
Dank zij een vriendelijke mededeling van onze confrater, de
heer 0. Mus, te Ieper, kwamen wij op het spoor van een volledig
en wellicht uniek exemplaar van deze merkwaardige « Quaerte » ;
het wordt bewaard op het Rijksarchief te Bergen (Henegouwen)
in het fonds Errembault de Dudzeele. Graag betuigen wij hier
openlijk dank aan onze collega, de heer A. Louant, die het stuk
bereidwillig te onzer beschikking stelde.
In complete vorm bestaat het drukwerk uit drie aan elkander geplakte bladen papier, langs ene zi jde bedrukt : de twee bovenste
bladen zij n elk ca. 28 cm hoog, het onderste blad is ca. 15 cm
hoog, en de drie bladen aaneengeplakt meten 69 cm bij 40 cm breed.
De breedte van de drukspiegel is 33 cm. Alleen het middenblad
stond de bovengenoemde auteur ter beschikking, zodat enkel de
tekst van dit gedeelte door hem kon gepubliceerd worden. Ter
aanvulling geven wij hierna de beschri j ving en de tekst van de
twee andere gedeelten.
Het eerste blad begint met de titel : « .§ Een schietspel vanden
edelen hantboghe, binnen de prochie van Dudzeele benoorden bij
Brugghe, van vele schoone ende diversche zelveren prijsen ».
Daarop volgt een met de hand gekleurde houtsnede van 92 mm
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hoog op de volle breedte van de drukspiegel, met de volgende
afbeelding. In het midden staat een schutter, houdende in de rechterhand zijn handboog en in de linker een pijl. Hij draagt een blauw
kleed, waarop een soort van keurslijf in gele kleur, versierd met
het zogenaamde Jeruzalemkruis : een krukkenkruis vergezeld van
vier kleine krukkenhuisjes. Hi j is verder gehuld in een weidse
rode mantel en heeft op het hoofd een helm. Wellicht hebben wij
hier te doen met de afbeelding van een Dudzeelse schutter in staatsiekledij. Deze schutter is langs de beide zijden geflankeerd door een
pijlenbundel en verder aan de rechterkant door het wapenschild van
het Brugse Vrije : in zilver een schuinbalk van azuur, en aan de
linkerkant door het wapenschild van Dudzele : in zilver een keper
van keel, in de rechterbovenhoek vergezeld van een sleutel van sabel.
Daarna begint de eigenlijke tekst.

Tekst van de Quaerte
« Ter eeren Gods ende Marie zijn ghebenedijde moeder ende
den edelen rudder mijn heere Sinte Sebastaien, in broederlicke jonste
kennelick zij allen den ghuenen die dese jeghenwoordighe zullen
zien ofte hooren lesen ende zonderlinghe alle hooftmannen, keysers,
coninghen, dekens, zoorghers, ghezworene ende ander ghildebroeders
vanden edelen rudder ende vrient Gods mijn heere Sinte Sebastiaen,
midtsgaders alle andere die het spel vanden edelen hantboghe
beminnen ende anthierende zijn, saluut ende broederlicke minne.
Wij hooftman, coninck, deken ende ghezworene midtsgaders de
ghemeene vanden gezelschepe ende ghilde van mijn heere Sinte
Sebastiaen binnen der prochie van Dudzeele, laeten U weten bij
desen hoe dat Loy de Vos, onse zeer lieve ghildebroedere, ende
Jacob de Witte vulmaect consent hebben, bi j de gracie ende consente vanden edelen ende weerden heere, heer Philips van Oignies,
Watene, Oóstvleteren, Nevele, etc., hoochballiu van Brugghe ende
vanden Lande vanden Vrijen metten toebehoorten, ende voorts van
burchmeesters ende schepenen vanden zelven Lande vanden Vrijen,
up te mueghen stellen diversche schoone prijsen van zelvere die te
winnen werden met schotterlick te schieten metten edelen handtboghe inder manieren hier naer verclaerst.
Item om dese prijsen te beschietene zo zullen binnen den schottershove van Dudzeele ghemaect zijn twee doelen van redelicke langhde,
elcken doel becleet zijnde met eenen cleede ruytewijs gheschildert
root, ghelu, blaeu, wel tusschenteeckent met eenen cooperdrade om
questie te schuwene, ende int middel vanden cleede zal staen een
middelrijnck daer in staende de wapen van Dudzeele, daer oock
mede prijs te winnen wert, zo hier naer volght.
+ Item is te weten dat om dese prijsen zullen mueghen schieten
alle ghezellen van eeren ghildebroders zijnde ofte ander beminders
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vanden edelen handtboghe, gheestelick ofte weerlick, jonck ofte
oudt, met vier boghen niet min, met zesthien bogen niet meer,
de welcke zullen mueghen schieten zes loten elcken boghe achter
een zonder meer ofte ten waere datter gheen andere en waeren
die begheerden te schieten, zo zouden die mueghen schieten also
langhe alst hemlieden believen zal. Ende indien dat zo gheviele
clatter ander ghezelschepen quamen twee, drie ofte meer, die begheerden te schieten, zo zullen de eerste ghecommen schieten
IMII loten ende de reste zullen huelen of loten om bi j toere te
schieten elck IIII loten inder manieren voors [eid] .
--f- Item men zal betalen in handen vanden bouckhouder ofte
clerck voor elcke boghe drie grooten Vlaemsch daer vooren men
schieten zal twaelf schoten voor één lot, die elcke schottere ghehouden wert te betaelen eer anderstont dat hij van tusschen de
doelen ghaen zal, up de verbuerte vanden prij se. Dies en vermach
niemant hem zelven te vervoorderen te schieten upde voorn. doelen
als die becleet zijn zonder loten te nemen ende die te betaelen up
de peyne van III ponden parisis voor elcke boghe ende telcken
reyse zo dicwils alst ghebueren zal, ten profijte vanden outaer
van Sinte Sebastiaen inde kercke van Dudzeele.
+ Item indien dat gheviele binnen der tijt van desen schietspele dat yemant naer dese voorn. prijsen schietende, wiens pijl
uutten doel ofte Gleed waere vallende bij eenighe onghelucke ofte
anders, die schote zoude gherekent zi j n als gheen doel.
+ Item men zal naer dese prijsen niet schieten vooren noch
naer zonnen, up verbuerte van prijse, ten waere datter een lot beginnen waere, dat zalmen mueghen uut schieten zonder meer.
+ Item zo zalder zijn te minsten een ghezworen bouckhouder
die zijnen behoorlicken eedt doen zal voor den edelen ende weerden heere, heer Philips van Oignies, rudder, heere van Oignies,
Watene, etc., hoochballiu van Brugghe ende vanden Lande vanden
Vrijen, ofte zijnen comijs, den zelven bouck wel ende ghetrauwelicke te houden ende elcx recht daer in te bewaren midts oock niet
te revelerene wie op eenighe prijsen zal staen. Ende men zal alle
avende de blaeren inden zelven bouck, die binnen den daghe zouden
moghen bescreven werden, an elck anderen naeyen.
-}- Item niemant en zal eenighen prijs mueghen winnen ende
wech draghen ten zij dat hij binnen den tijt van desen schietspele
te minsten zes loten naer dese prijsen schieten zal, up verbuerte
van prijs.
+ Item tes gheordoneert alle de ghuene die commen zullen om
schieten al eer zij eenich lot beghinnen zullen, werden ghehouden
huerlieder name ende toename te doen teeken bij goede verclaerse
inden bouck ende voort up elcke zijnen pijl. Ende dat niemant
zijnen pijl uut den doel en zal trecken eer dat de clerck de schote

-- 51 --

bescheghelick zien zal, up de peyne de zelfste schote gheteekent
te zijne gheen doel.
4- Item wel verstaende dat die vander ghilde ofte beminders
vander prochie van Dudzeele zullen oock mueghen schieten om
dese prij sen ende prijs winnen, behoudens datter ghezellen van
eender prochie wesende van buten Dudzeele die met hemlieden
schieten zullen, ende niet anders up verbuerte van prijse. Ende oock
aldus mueghen twee ghezellen van eenen eede ofte prochie om dese
prijsen schieten ende prijs winnen, indien zij twee ghezellen met
boghen van binnen vermueghen, makende tsamen vier boghen.
De tekst van het tweede blad, zoals hij in Biekorf 1948 werd
gepubliceerd, sluit hierbij zonder onderbreking aan.
Het derde blad behelst het drukkersadres : « Gheprent te Brugghe
inde Noordtzandtstrate, inden Gouden Handt, bi j Corijn van Belle,
ghezworen prentere der Keyserlic j ke M. ».
Daarop volgt een houtsnede van 70 mm hoog op de volle breedte
van de drukspiegel met voorstelling van een schieting. Aan de beide
kanten staat een schuttersdoel afgebeeld. Deze doelen zi j n rood,
blauw en geel geruit, met in het midden van het doel een kleine
witte cirkel. Naast één van de doelen zit de « boekhouder » op een
bank ; met de linker hand houdt hij een schrijfboek op zijn schoot,
en in de rechter hand omknelt hij een vederpen. Tussen de twee
doelen zien wij vier schutters met boog en pijl ; de kledij van deze
vier schutters is telkens van verschillende kleuren.
Onderaan deze houtsnede staat in grote letter : « Dudzeele. —
Elck lot drie grooten ».
Opmerking verdient, ten slotte, dat dit drukwerk van de Brugse
drukker Corijn of Quirinus van Belle ( 1 ) tot nog toe onbekend bleef.
A. SCHOUTEET

KATEIEFRETTERS

Een kateiefretter is iemand die zijn boterhammen gaat opeten op
de kateie (hetgeen hotelier en neringdoener niet gaarne zien) .
« Is er veel volk geweest ?
— Ja ja, maar 't waren allemale
kateiefretters» d.i. zondagsgasten die geen verteer maken.
Kateie = golfbreker (De Bo s.v.) .
D. M. OOSTENDE

(1) Over deze drukker, zie : A. Schouteet, Documenten betreffende de Brugsche drukkers uit de 16e eeuw. I. Quirinus van Belle,
in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis « Société
d'Emulation » te Brugge, LXXXIII (1940-1946), blz. 11-47.
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OUDE KAPELLEN TE LANGEMARK
Omstreeks 1750 had Langemark, benevens zijn parochiekerk, een
viertal kapellen.
De voornaamste was de 0.-L.-Vrouwkapel ten Poele, die eigen
tienden en een eigen kapelaanshuis en kosterij bezat. De kapelaan
was gewoonlijk een monnik van de abdij van Voormezele. De kapelanij was eenzaam en afgelegen en was in 1682 omwald geworden
tegen de dieven. De kapel vierde haar eigen kermis. In 1785 kreeg
ze een fundatie voor een wekelijks lof op de maandagen. Uit deze
kapel en wijk is de latere parochie en gemeente Poelkapelle ontstaan.
De andere kapellen waren :
de Sint-Pauwelskapel, waarvan het beneficie begeven werd door
de abt van Voormezele ;
de Sint-Elooiskapel, die in 1699 dreigde afgebroken te worden
omdat er noch beneficie noch fundatie voorhanden was. We weten
niet of deze kapel nog bestond in 1750.
Belangrijker was de Sint-Juliaanskapel, waarvan de paltsgraaf van
de Rijn de begever was. De bedienaar van deze kapelanij was
gehouden op zondagen de godsdienst te onderwijzen.
De oudste vermelding van Sint-Juliaan te Langemark komt voor
in het testament op 18 januari 1366 te Wi j nendale opgesteld door
gravin Maria van Namen. De weduwe van Jan I van Namen schonk
hierbij 25 gulden aan elk van de hospitalen te Sluis, Torhout,
Roeselare en « Saint-Julien, séant en la paroche de Longhemarke ».
(Dom N. Huyghebaert in Biekorf 1962, 138) .
De kapel is verder bekend in de 14e eeuw als Sinte gilliens
(1392), sente luliens dat men heet ten doden kinde (1401), tsijnte
Juliens ten doden kijnde (1447), sinte geliens (1544). In de
17e eeuw wordt de naam Sente Juliaens Capelle en de 18e eeuw
spreekt van « den melaethuyse ofte capelle van S. Juliaens » (1725).
Zie DF XIV 711-712.
Wanneer en hoe heeft die kapel de naam « melaethuys » c
« melaetshuys » gekregen ? De naam zelf wijst erop dat dit eerst
laat, in de 17e eeuw, kan gebeurd zij n ; het woord melaet, malaedsch
is in de 16e eeuw in Vlaanderen nog niet gebruikelijk. En de oude
vlaamse benaming zieken, ziekelieden voor leprozen komt, voor
zover bekend, in de oude bronnen over de St.-Juliaanskapel niet voor.
Ook de verhouding van die kapel (en hospitaal) tot het SintPauwelshospitaal, dat ca. 1250 door pastoor Jan de Scotis te Langemark gesticht werd, is niet duidelijk. Pastoor de Scotis was in
1255 beheerder van zijn hospitaal en poogde Ermentrudis, abdis van
het Clarissenklooster te Brugge, te bewegen een tweede abdij te
stichten in zijn hospitaal (1258). Deze stichting kwam echter niet
te Langemark doch te Rosendale bij Ieper (St.-Jansparochie) tot
stand. (E. Strubbe, in Handelingen Emulation 87, 1950, 182-188) .

— 53 -In 1787 werd de volgende aangifte van de inkomsten der kape.
lanij bij de Rekenkamer te Brussel ingediend. De gegevens werden
ons vriendelijk medegedeeld door de heer J. Pieters, ere-gemeentesecretaris van Serskamp. (Uit Archief Rekenkamer 46.836 ; 17 april
1787) .
Deze aangifte van het « Melaetshuys ofte Cappelle van Sinte
Juliaens » is opgesteld door « Directeur D'heer Jacques Henricu.
Josephus De Cuypere, rentmeestere van Zijne serenissime hoogheyt
den keurvorst van den Paaltz, Beijeren etc... ». De ontvanger in
1787 is Charles Albert Liebaert.
De kapel had alsdan o.m. de volgende bezittingen : een partij
zaailand te Langemark, onder de heerlijkheid van Cleven ; een
partij zaailand te Zonnebeke « onder zijne Majesteyts Zaele van
Ypre » ; een hofstedeken en een lijne maaigras te Noordschote ;
nog een stuk land te Langemark onder de heerlijkheid van Denterghem ; ten slotte op Langemark, onder de heerlijkheid van
Cleven, een gemet lands « alwaer de cappelle ofte melaetshuys is
op staende ».
De totale opbrengst van de 18 partijtjes land, plus een gemet
« boschkant » en twee smalle rentjes, was 282 gulden 12 stuivers
4 deniers.
Daarbij kwamen nog « de caritaeten ende vrijwillighe ghiften
omgehaelt met de schaele tot cieraet vande cappelle » die jaarlijks
door de Paters Augustijnen werden besteed « tot den incoop van
blompotten ende andere cleene cieraeten vande cappelle ». De jaarlijkse opbrengst hiervan liep niet hoger dan 4 à 5 guldens.
Uit de inkomsten ontvingen de Paters Augustijnen jaarlijks
100 guldens als vergoeding voor hun diensten in de St.-Juliaanskapel op al de zondagen, heiligdagen en andere feestdagen.
Een woord nog over de parochiekerk zelf.
De pastoor van de parochiekerk (St.-Pauwels) van Langemark
was gewoonlijk een monnik van Voormezele ; de abt van Voormezele was de begever van het pastoreel beneficie. De tiendhef f ers
op Langemark waren : de abten van Voormezele en van Anchin,
de St.-Maartenheren van Terwaan te Ieper, de kapelanen van Ten
Poele, van 0.-L.-Vrouw en Sint-Pauwels (twee altaren in de parochiekerk), en ten slotte de gildebroeders van St.-Jakob. Een buitengewoon lange lijst.
De kerk had in 1691 een onderpastoor (vicepastor) gekregen
en in 1774 werd bij de Raad van Vlaanderen aangedrongen om
een derde priester voor de parochie. De Heren van Gent zonden
de aanvragers terug naar de bisschop van Ieper. Uit onze bron
(Archief Bisdom Brugge, Repertorium Delvaux) blijkt niet dat de
parochie Langemark dan een derde priester gekregen heeft.
A. VIAENE
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STRANDVISSERIJ LANGS DE WESTKUST
Niet lang meer zal men strandvissers langs onze Westkust aan
't werk zien. Hun aloud bedrijf is niet meer leefbaar in onze tijd.
Des te meer verdienen de laatsten der « houwe trouwe » die nog
kruwen, kordeel leggen, mosseltrekken en paardevissen in hun zegging en doening beschreven te worden.

KRUWEN
Vroeger werd aan de kust heel wat gevist met kruwnetten die
men voor zich uit duwde. Dergelijke netten zijn thans volledig
verdwenen ; nabootsingen zijn echter nog de kleine steeknetjes, die
door de kinderen gebruikt worden. Deze vorm van visserij werd
zelfs vaak door vrouwen bedreven.
Tegenwoordig gebruiken de kruwers sleepnetten, zoals de garnaalvissers te paard. Buiten de garnaal vangt men meestal een paar
schulletjes, of buts, en misschien een tongske. Vroeger verweet men
de kruwers weleens dat zij met hun netten het « gru » (het zaad
van de vis) vernielden. Immers, zij roeren de bedden van de kleine
vissen om, met netten waarvan de mazen zo klein zijn, dat ze al
de jonge visjes meeslepen. Dit kleingoed laten ze veelal op 't strand
achter voor de zeevogels, of ze nemen 't mee als varkensvoeder,
of als mest voor de akkers.
V66r 1914-1918 werd een onderscheid gemaakt tussen een steeknet en een sleepnet. Een steeknet was een kruinet, terwijl een
sleepnet « korre » heette.
Het kruinet werd opengehouden door een verticale plank waarop
een loodrechte stok was geplaatst. Deze manier biedt het grote
voordeel gemakkelijk over het zand heen te glijden, doch men
vangt er minder garnaal mede dan met de kor. Hoe meer noordenen noordoostenwind, hoe meer garnaal er te vangen valt, gedurende
de lente en de zomer. Wanneer er zich veel zeegallen ophouden
in de « kellen » vluchten de garnalen.
Door de kruwer wordt van oktober tot 15 november gewoonlijk
haring gevangen. Van 15 december tot maart is de ijle haring aan
bod. November tot eind februari is echter ook een goede tijd voor
strandschollen. Rond half maart, tot 15 mei, zijn tongen en garnaal
aan de beurt.
De tweede helft van de maand mei tot oktober is het dode seizoen.
Dan schakelt de kruwer over naar « kordeel leggen ».

KORDEEL LEGGEN
De « kordeellegger » of « hoekjeszetter » behoort tot het beeld
van onze Westhoek.
Gewapend met een aasspaadje, en een rugmandje, en gekleed met
hoge botten (laarzen), trekt de man bij ebbe, wanneer het water
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ver weggetrokken is, er op uit om aas te delven. Eens dit werkje
achter de rug lijkt het strand, met de aarde naast de gedolven holen,
bezaaid met mollenhoopjes.
Daarna wordt de kordeel gespannen : een lang eind koord, waaraan op regelmatige afstand 50, 100, tot zelfs 200 touwtjes, vastgemaakt zijn. Deze kleinere touwtjes hebben haakjes (hoekjes) en
heten « keisters » (zie Biekorf 1962, 389) .
Bij verstokte kordeelleggers vertonen de handen een blijvende
gele nicotinekleur, net zoals bij rokers. Dit komt doordat de hoekjeszetter zijn aas « snuit ».
Om met vrucht aas te kunnen delven, dient men vertrouwd te
zijn met weer en wind. Bij kranktij, oostenwind en vriesweder
nemen deze strandvissers hun li j nen weer mee naar huis, want
dan is er niets te vangen. Wind van landszijde staat eveneens gelijk
met slechte vangst.
Typisch is wel, dat de kordeelvisser in het haringseizoen netten
gebruikte die aan staken waren vastgehecht. Eenmaal het haringseizoen voorbij, werden deze staken ongebruikt op het strand achtergelaten.
Wat men zoal vangt met een kordeel ? Hoofdzakelijk strandschollen, soms ook wijting, gullen, buts en tongen. De vis die
gevangen wordt met hoekjes, is bijzonder lekker. Daar hij bloed
gelaten heeft, is de vis buitengewoon fijn van smaak, en vindt dan
ook gemakkeli jk afzet bij de echte fijnproevers.
Tegenwoordig is de vangst bij het kordeelleggen fel verminderd.
Het loont de moeite niet meer. Dit komt doordat de kust totaal
wordt afgevist door de gemotoriseerde schepen, waardoor de vis
niet meer tegen het strand geraakt.
MOSSELTREKKEN

De Nieuwpoortse havengeul is nog steeds een uitgelezen broedplaats voor mosselen. De Nieuwpoortse mosselen zijn daarbij wijd
en zijd bekend, en de echte fi j nproever zal meteen het verschil
proeven tussen Nieuwpoortse en Hollandse mosselen : de Ijzermossel is heel wat « malser » van smaak. Alles laat echter voorzien
dat ook de mosselteelt aan onze kust spoedig tot het verleden zal
behoren. De ganse Westkust telt maar één mosseltrekker van beroep
meer, nl. de 65-jarige Salomon Vercouillie uit Nieuwpoort.
Tijdens de zogenaamde « bloei van het water », gedurende de
maanden mei en juni, wordt het mosselzaad in grote klossen afgeschreept vanop de staketsels, dukdalven en golfbrekers. Het zaad
wordt daarop in de mosselkwekerij op kaders gelegd van 2 m X 1 m,
en bespannen met gaas. Van tijd tot tijd dient de groeiende mossel
volledig omgekeerd te worden, opdat de onderste mosselen niet
zouden stikken.
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De mazout en stookolie der schepen in de haven bederven nu
vaak de mosselsmaak, zodat de faam van de Nieuwpoortse mossels
weldra tot het verleden zal behoren.
GARNAALVISSEN TE PAARD

Vijfentwintig jaar geleden werkten aan de Westkust nog minstens
50 paardevissers, thans zijn er nauwelijks nog een dozijn.
De paardevissres waren en zijn veelal kleine boeren, voor wie
de strandvisserij een dankbare bijverdienste was en is. Voor de eerste
wereldoorlog werd die visserij bedreven met ezels, deze kosten
immers minder aan onderhoud dan paarden. Na 1918 werden een
hele tijd muilezels gebruikt, voortkomend van de oorlogvoerende
troepen. Noodgedwongen ging men later « boerepeerden » gebruiken.
In februari 1960 werd de laatste gebruikte muilezel afgemaakt. Het
dier, toebehorende aan Marcel Pieters, uit Oostduinkerke, had gedurende 20 jaar in de garnaalvisserij gestaan.
Veelal hebben de huidige paardevissers het beroep van vader
tot zoon weten overnemen. De Oostduinkerkse paardevisser Edmond
011ieux wist ons te vertellen dat zijn betovergrootvader, een zekere
David Vermote, die deserteerde uit het Franse leger, ten tijde van
Napoleon, eveneens de paardevisserij bedreef.
« Te rikke » van hun paard, en gekleed met oliegoed en zuidwester, doen de paardevissers een « trek » in de « kellen » bij laag
water. Het paard stapt hierbij tot borsthoogte door het water.
De visuitrusting die door het paard wordt voortgesleept, verschilde
vóór 1940 met de huidige « korren ». Ze bestond namelijk uit een
zogenaamde « schee » (een over de grond slepende plank) , waarop
middenin een stok bevestigd was, die dan het eigenlijk net openhield. Die schee had een breedte van een viertal meters (dus feitelijk
een kruwnet) . De huidige korren, die in feite nagekeken zi jn van
het vistuig der vaartuigen, hebben een opening van 7 à 8 meter en
de netten worden nu opengehouden door twee zijdelingse planken.
Dit verbeterde tuig — de opening is verdubbeld — belette echter
niet dat de vangsten der paardevissers van jaar tot jaar onrustwekkend dalen. Vroeger — we spreken van v66r 1940 - kon men
na een vangst (een vangst duurt gemiddeld vier uren) 5 à 6 kg
garnaal binnenhalen. Thans met moeite 2 kg. Niet zelden mag nu
de paardevisser met ledige « bagge » (korf) naar huis terugkeren.
De beste vangsten worden gedaan bij « straffe » tij, of stroomtij,
d.i. bij volle of nieuwe maan. De maanden mei en oktober zijn de
gunstigste maanden.
Het koken van de gevangen garnaal verschilt merkelijk van de
methode die gebruikelijk is op de garnaalboten. Hiervoor wordt
namelijk vers water gebruikt (geen zeewater) met veel zout (1 kg
op 15 liter) . Is het water op kookpunt, dan wordt de garnaal er
in geworpen en er zolang in gehouden tot het water opnieuw aan
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het koken gaat. Een goed aangewakkerd vuur is daartoe onmisbaar.
Kan het dan ook anders of de paardevissers hebben een beperkte, trouwe klandisie, bestaande uit fijnproevers. Toch houden
nog tien paardevissers-van-beroep stand. Het zijn de Oostduinkerkenaars : vader en zoon Durand, Armand Van Billemont,
Remi Dedrie, Edmond 011ieux, Marcel Pieters. De Nieuwpoortenaar Engel Zoete. De Koksijdenaars Daniel David, Depotter
Kamiel en Thybaut Maurice.
Tot besluit : zoals de zaken nu staan, lijdt het geen twijfel dat
binnen 10 jaar alle vormen van strandvisserij volledig zullen verdwijnen. Een stuk volksleven sterft uit, niets kan de teleurgang meer
afwenden. Een lokale maar kleurrijke episode in de natuurlijke omgang van « man en zee » wordt afgesloten. Een verarming te meer
van het beeld van het strand op onze Westkust.
JACQUES BEUN
Nieuwpoort
BLIJDE INKOMST VAN DE PRIMUS VAN LEUVEN

Brugge 1672
« Opden 22 november 1672 soo wiert tot Brugge met groote solemnijteijt inghehaelt als gheweest hebbende de eerste tot Leuven inde
unijversijteijt inde philosophie eenen Jan Wouckier filius Philips,
te weten commende van Ghendt met eene schuijte tot int minnewatere ende ginck van daer int huijs van Pieter Jordaens stadtstimmerman. Ende alsdoen quaemen aldaer de studenten van de
paters Jesuwijten alle te peerde wel gheaiusteert met trompetten
ende keteltrommels. Ende de carrosse vanden bisschop met vier
peerden volghde hem de welcke oock te peerde sat, ende wiert dan
noch ghevolght van veel studenten te peerde ende dan een deel
carrossen met de vrienden ende andere tot wel 20 int ghetal treckende
vant zas door de cathelijnestraete mariestraete steenstraete over de
marckt wullestraete coorenmarckt naer den burgh.
Ende commende op den burgh wiert met een harangue door
Mr. Pieter vander Wostijne ende stadts ghedeputeerde ontfanghen
ende gheleyt op het stadthuys inde leede camer, ende wiert aldaer
vereert met een bancket ende eenen gouden cop weerdigh ontrent
25 pondt grooten ende wiert hem door den burghmeester vande
stadt vol wijn toeghebrocht met gheluckwenschinghe. Ende naer
andere ceremonien trock naer sijn vaders huijs inde smeestraete
met den selven treijn. Ende tsavonts speeldemen op den beijaert
ende met pecktonnen voor de deure vereert door de stadt. Ende
de gheheele straete ontstaecken vier voor hunne deuren som met
pecktonnen sommighe wat anders, alles in teecken van vreught ende
met een ongheloovelijcken toeloop van volck. Met eene schoone
maeltijt tot den vaders namp een eijnde. » — Uit het Handschrift
(Rare Geschriften) van Jacques Inbona, p. 304.
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MENGELMAREN
HONDENNAMEN

« 'n Zeg geen kwaad van mijnen hond ; hij 'n heeft maar de
sprake te kort »... En, inderdaad, de huishond verdient zijn faam
van aanhankelijkheid en trouw, en de lof van zijn meester.
Hoe echter de hond aan zijn naam komt is nog met veel geheimzinnigheid omhuld. Vroeger was de naamgeving nauw verbonden
met de kleur, de gestalte, en andere uiterlijke kentekenen. Nu is
het een loutere kwestie van naapen, modegril of welluidendheid
geworden.
Waarom werd echter vroeger steeds aan de hond een naam met
ongunstige betekenis gegeven als Moor, Turk, Geus, in tegenstelling
met Courtois, de franse hond uit de Reinaert ?
De eerste koeien van de keuterboer heten nog Belle, Blesse, Blare,
maar met de naam van de honden is het niet zo eenvoudig.
De oude naam Moor werd aan de zwarte hond gegeven van in de
nest. Voor andere huidskleuren ken ik geen naam, terwijl ze zo
talrijk zijn voor de paarden.
Na de Franse revolutie werd een tijdlang, uit verachting voor en
om de spot te drijven met de adellijke titels, de naam gegeven van
Baron, Duc, Markies, en voordien waren de namen Max en Mylord
gangbaar.
Op het einde van de vorige eeuw kwamen Fr an se namen in zwang.
Bij de rijke mensen heetten de teefjes Ninon, Kiki, Mireille. In
Brussel gaven ze voor de aardigheid een Vlaamse naam ; een Waalse
bouwmeester te Ukkel kon geen gebenedijd woord Vlaams en zijn
hond was Jan. Na de verkiezing te Antwerpen in de jaren twintig
kregen goede trekhonden de naam van Guust of Borms.
Te Deinze heette een hond Bolle, naar Bolle Verbuyck, een der
Paradijsvogels van Gaston Martens.
Mijn gebuur Bruyneel had een hond die baste naar de schooiers
en kwispelsteertte voor een heer met een stijve hemdeboord. Zijn
naam was simpellijk Hond.
In mijn jongde heetten de trekhonden van bakkers, melkboeren
en poeldeniers : Dullaard, Knorre, Knots, Kodde, Kwik, Paljas, Piro,
Schreurs, Spoele, Stoop, Striep, maar de naam die opgeld miek voor
ruins, grote sterke honden, was Mirza, wat (naar ik mij liet gezeggen van een hondepiet die in Perzië woonde) v&5r de familienaam
de titel van prins aanduidt en achter de naam, die van een schriftgeleerde of een hoge ambtenaar.
Te Ingooigem leeft een slimme hond : die weet als 't zondag is.
Hij weet dat zeker aan 't krijgen van zijn wekelijks been van 't soepvlees van de zaterdag, en de zondag viert hij als rustdag zonder te
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willen bassen naar gelijk wie op 't hof komt. Hij pijloort op de
naam van Pats y.
Inderdaad, de namen van honden zijn sinds een halve eeuw aan
't verengelsen. Moor heet nu Black of Blacky, en Piro is nu Puck
of Pucky.
Vlaamse hondennamen zijn een rariteit geworden. Eer het te
laat is — want alle honden moeten er aan op de grote wegen omdat
ze niet weten wat rechts houden is — welke zijn de Vlaamse hondennamen die duiden op bespotting met of achting voor een vreemde
landsman of een bekende Vlaming ?
G. P. BAERT

PEERDEMEESTER -

Vgl. Biekorf 1962, 288

Dit woord geldt te Deinze algemeen voor veearts en ook in de
omliggende gemeenten. Peerdemeester herinnert mij aan een voorval
dat de geneesheer Dr. Filliers — een oude kotmaat van Henri Baels
te Leuven — tegenkwam op de markt van Deinze.
Een paard stormt. Uit de tilbury wordt Baaske Mastiek, een oude
rentenier en bakzwijn, geslingerd. Odilon, de peerdemeester, treedt
nader en verzorgt Baaske Mastiek. Het paard holt verder tot aan
de Leiebrug, hapert aan de brugleuning en is deerli j k gekwetst.
Dr. Filliers ziet het en verzorgt de edele volbloed.
De schepene die van 't stadhuis komt, betwijfelt de bevoegdheid
van beide verzorgers en zegt : Mijnheer den docteur, gij zit hier
bij 't peerd, en Odilon zit bij Baaske Mastiek, 'k zal 't hem gaan
zeggen.
Zei Dr. Filliers : laat maar zijn, schepene, wij zitten wij alle twee
op onz' plaatse.
G. P. B.
Wat de vraag van C.B. : « Peerdemeester of Expert » betreft, vindt
ik het jammer dat niet meteen wordt gevraagd naar de verspreiding
van « fiterneir », fr. « vétérinaire ». In Wevelgem heb ik nooit over
een « peerdemeester » horen spreken, noch over een « expert ». Maar
de fiterneir woont in de Goudbergstraat.
L.V.A.
Te Uitkerke en ommeland is peerdemeester voor veearts algemeen,
te Blankenberge echter geeft men de voorkeur aan expert.
G. V.

GEEN AVANCE -

Vgl. Biekorf 1962, 288

De sterkste manier om een weigering uit te drukken : 't is al geen
avance. Dat zeggen ze ook te Deinze. Maar te lande, waar ze geen
Frans kennen, zeggen ze 't anders. Ook ik herinner me iets uit
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moeders mond. Ze was van Kruishoutem, en kende Frans want in
haar jongde ging ze op vacantie bij haar getrouwde zuster naar
Roubaix.
Mijn broer had een klontje suiker van onder de vliegenvanger
gestolen. Ik ga naar moeder en vraag mij ook een klontje suiker.
Maar in die tij d was bij onze ouders suiker nog aanzien als zondagskost. Ik vraag en ik taal, en wordt boos en smijt mi k op de vloer,
en mijn moeder zei :
« Maak je maar zo lang of dat ge wilt en of dat ge kunt, 't 'n is
allemaal niets gekort ». Het geestige zit hem in de tegenstelling
tussen lang en kort. Van Deinze tot Kortrijk zeggen ze nog « geen
avance », maar in de gemeenten zijds van de steenweg is 't niets
gekort.
G. P. B.

Aan E.N. kan ik zeggen dat « Geen avance » alleszins in mijn
geboortedorp Wevelgem — en dus ook in mijn uitgeweken gezin
te Sint-Stevens-Woluwe — nog springlevend is in alle mogelijke
vervoegingen : 't en was geen avance, 't en is geen avance, 't en zal
geen avance zijn, en wel in de betekenis die E.N. geeft : een praktisch absolute weigering. Echter ook met de betekenis zijn onmacht
te bekennen of de onmogelijkheid om iets te doen of te bekomen :
« die sleutel en gaat op dat slot niet, 't en is geen avance van te
proberen » — « de burgemeester heeft nog zi jn beste gedaan in
Brussel, maar 't en was al geen avance... ».
L. V. A.

' T BEERTJE. Volkskundige Almanak voor 1963. Uitgegeven door
de Bond van de Westvlaamse Folkloristen, 64 blz. met 8 buitentekstplaten. Prijs : 30 F (P.C.R. 4512.63, Bond Wvl. Folkl. Brugge) .

Beertje XXII besteekt ons om te beginnen met een volkskundige
kalender van 't bovenste schof, W. Giraldo heeft er een handje van.
J . De Smet komt met een verrassend kapitteltje over de Brugse
Tramcars (1892-1900). In boeiende bladzijden verhaalt Karel M.
De Lille hoe Fons Van Hee zijn Manneke uit de Mane liet schijnen.
En dan komt de hoofdschotel over de briekebakkers : er is maar één
die dit kan, de mensen en dingen van een handwerk doen herleven
in geur en kleur, met taal en teken, zo ging het en zo zei men in
de tijd dat ik .. briekebakker was. En zo spreekt ook Tamboer die
op de zaterdagmarkt onder de Halletoren en op al de markten van
de Vlaanders staat met zijn scheermesjes, en spreekt zoals alleen
Tamboer dat kan, en de man verliest er niet bij als G. P. Baert hem
nu en dan in 't nieuwe zet. Dat is Beertje XXII, met nog een vracht
Wingens kleingoed toe. « Haast u allemaal zere, want wie 't laatste .
Beertje koopt, betaalt dobbel geld ».
B.
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ZIEKTE VAN BOMEN

De bomen in de bossen hebben allerlei ziekten. Uit de volksmond
te Zwevezele hebben we de volgende volksnamen van ziekten opgetekend.
Groeiziekte. — Een bosboom — en zelfs een fruitboom — kan
de «groeiziekte » hebben. Zo'n boom groeit van jongsaf geweldig,
ziet er na korte jaren volgroeid uit en staat met zijn takken hoog
in de lucht maar er komt geen bloei in. « De veite zit al in zijn
takken », zegt men. Een boom kan ook, omgekeerd, groeien « met
zijn neuze tegen de grond » (verschrompeld blijven) : «'t is lijk
hot (en) totten », zeggen ze dan.
Kanker. — Als volwassen bomen langs het bul soms slechte plekken vertonen die lijk ingevreten zijn en waarlangs het sap langzaam
wegvloeit, zegt men : « ze hebben rotte plekken, ze hebben de
kanker ».
Kwabbenziekte.— Wanneer oude bomen puisten krijgen, soms
de ene boven de andere, zegt men : « z'hebben kwabben, die boom
heeft de kwabbeziekte ».
Luizenziekte. — De bladeren hebben de krulte, rollen zich ineen.
Als men zo'n blad opentrekt, ziet men een soort kobbenette (spinneweb) en het geeft een kwalijke reuk. Er zit fernijn (ongedierte)
op en de boom kan te niete gaan als hij niet tijdig besproeid wordt.
« Hij heeft de luizeziekte », zeggen de mensen.
Oudemansziekte. — Een geplante boom die traag groeit en « niet
weet wat hij wil » is ziek : « hij staat daar lijk te kwellen, hij heeft
de oudemansziekte ».
Rieschalde. — De boom is binnen verdroogd en verteerd, buiten
geeft hij nog teken van groei. Die boom is « holde » of « rieschalde »,
en als men hem velt valt hij heel en gans « in poermul ».
Rode puistenziekte. — Dit is de ziekte die het meest verspreid is,
op alle houtsoorten, zowel struiken als bomen. Op afgestorven takken en stammen ziet men talrijke rode puisten en pokken. Als
struiken of bomen vorstwonden krijgen in de winter, 't is dan dat
't gebeurt, dat 't kwaad in de wonden komt, en de boom krijgt de
« rode puisteziekte ». Hij kan ervan doodgaan.
Als een boom in zijn pele (schors) zwaar beschadigd wordt, dan
« verliest hij zijn stoom », zo zegt men, en hij zal te kwiste gaan.
Dit alles over bosbomen. Maar ook fruitbomen krijgen ziekten,
appelaars kunnen ook het schurf, de kanker en de luizenziekte
krijgen. En nu ik aan de appelaars kom, van oude mensen heb ik
meermaals gehoord hoe men een jonge appelboom moet planten :
in de put die men graaft moet men oude vodden en oude kalkbrokken werpen, dan zal hij groeien en bloeien en veel appels geven.
G. ALTOOS

-- 62 -VUURWAGEN IN DE KERK

Men weet dat de afsluiting van het koor in onze oude kerken om
allerlei praktische redenen is tot stand gekomen, o.m. om de koorpriesters tegen de koude te beschutten. Het koor, of « sanctuarie »,
was het meest gebruikte deel van de kerk, beneficianten van groot
en klein kapittel hadden er dagelijks het officie te zingen. Bij strenge
koude was de zware met pels gevoerde wintermantel niet voldoende,
komforen met houtskolen werden in het koor geplaatst.
Kleinere draagbare komforen of lauwerpotten werden door de
gelovigen naar de kerk meegebracht. De arme parochianen, die minder goed in de kleren waren, werden soms door gegoede poorters
bedacht met een « fondatie » voor verwarming in de kerk. Een hoek
in de St.-Piatuskerk te Doornik was aan de armen voorbehouden ;
in de 15e eeuw was deze plaats verwarmd met een « feu de carbon »
(lauwerpot), waarvan de kolen bekostigd werden door een stichting
van Doornikse poorters. (L. Cloquet, Tournai et Tournaisis 267) .
Een « moderne » kerkverwarming was — in de 15e eeuw en vroeger misschien — de vuurwagen (of ra. chariot á grille) . Zo'n wagen
was niets anders dan een grote rechthoekige bak uit gesmeed roosterwerk die op wielen stond. In de genoemde St.-Piatuskerk te Doornik
werd de gloeiende vuurwagen getrokken door misdienaars die ermee
de ronde deden gedurende de diensten.
Ook in Vlaanderen was de « vierwaghen » bekend en in gebruik.
De smid Matthijs van der Eecken leverde in 1512 voor een som
van 16 groten een « vierwaghen » voor de kapel van het godshuis
van St.-Jan en St.-Pauwels te Gent. (Godshuis Leugemeete, ed.
Bethune-van Werveke 180 ; Gent 1902) . Te Hulst werd gedurende
de winter 1513-14 een « ijseren vierwaghen » besteld om voor de
priesters « te zettene inde zantuwarie » van de St.-Willibrordskerk.
Uit de kerkrekening vernemen we dat die vuurwagen, waarvoor
« colen » (houtskolen) werden aangekocht, ook naar de doopvont
werd gerold. (Jaarboek Vier Ambachten 1932, 85) .
Waar en wanneer wordt dit kerkmeubel nog in Vlaamse kerkrekeningen vermeld ? En nog een vraag : is er nog ergens in een
museum een echte vuurwagen bewaard ? Op een of ander schilderij
of prent moet voorzeker wel een afbeelding van een vuurwagen te
vinden zijn.
E. N.
VERKEERSREGEL RECHTS EN LINKS

Vraagwinkel 1962, 384.
Te vermelden als verkeersverordening in onze steden v66r 1800,
het « hallegebod » (stadsverordening) te Brugge, dd. 24.4.1627,
waarbij, wegens het drukke verkeer rond het Boterhuis, de éénrichting van noord naar zuid ingevoerd werd voor alle voertuigen
in de belendende St.-Jacobstraat.
R. D. B.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN

SLECKUUSEKINS. — Slakkenhuisjes verwerkt als kralen in rozenkransen door de paternostermakers. De inventaris van 1526 van de
gilde van 0.-L.-Vrouw ter Sneeuw te Sluis vermeldt onder de juwelen :
« een paternoster van witte sleckuusekins met zelvere verghulde teekenen (= de grotere kralen) met een beeldekin van Ste Katheline
daeran hanghende ». (Annales Emulation 54, 1904, p. 235). De andere
rozenkransen in deze inventaris vermeld zijn koralen paternosters met
« zelvere ende cassedoine teekenen » en staan voorop. De paternoster
van slakkenhuisjes schijnt de geringste in de schatting te zijn.
KERMESWERC. — Koopwaar die op de kermis verkocht wordt,
kermisgoed, kermiswaar. Op 22 aug. 1489 werd een zekere Matthys
in een gevecht met drie molenaars bij Daverlo (buiten de Brugse
Gentpoort) gedood « ende hij plochte te vercopene levende water,
lvfcoucke, kermeswerc ende ander ware » (Het Boek van Brugge 107).
Niet in de wdbn. — Levende water : brandewijn (aqua vitae).
BEESTEMAERT. — Veemarkt, in verbale en lokale opvatting. In
1424 had de stad Kortrijk « zekere erven, ligghende inde Doornicstrate.. omme te ordenerene eene beestemaert ». Deze tekst uit de
stadsrekening (1424-25, f. 12 V ) geeft op dezelfde bladzijde de omschrijving « (plaats bestemd om) de maerct van allerhande beesten ghehouden tzine ». Ook latere rekeningen (o.m. 1431-32, f. 102) spreken
van « zekere erven... die de stede heeft doen appliqueren in een
beestemaerkt ». WNT heeft het w. niet vóór de 17e eeuw opgetekend.
VLAEMSCHENE. — In het vlaams overzetten, vertalen. In 1375
ontvingen de wetheren van Brugge een brief van de bisschop van
Keulen betreffende een proces met de keizer. De brief was in het
duits gesteld. Voor de vertaling deed de magistraat beroep op de klerk
van de Hanzeaten, meester Ghiselbrecht van Roeselare, die 6 pond
kreeg « van lettren te vlaemschene die an de stede camen... » (Gilliodts,
Inventaire II 472). In juli 1404 hadden de schepenen van Blankenberge een brief ontvangen van Margareta van Vlaanderen, alsdan
weduwe van hertog Filips de Stoute. Te Blankenberge zelf kon niemand
die franse brief vertalen. Zonder uitstel werd een man naar Brugge
gezonden « omme eenen brief te doen vlaemscene, die ons yhesent was
in walsche, van onse geduchte vrauwenweghe ». (La Flandre VI, 1874,
136). Dezelfde rekening van Blankenberge vermeldt voor 1404 nog
een uitgave van 12 groten « van eenen brieve te vlaemschene ende
van eenre copie der uutte te scrivene ». — Vgl. Mn1W s.v. vlaemschen.
INT KALC STAEN. — Schulden hebben. Kalc — krijt, bep. het
krijt waarmede men iemands geldelijke verplichtingen optekent ; zie
Stallaert s.v. calchouder, WNT VII.1, 978 en Stoett Spreekwoorden I 6.
Vgl. hd. ankreiden en im Kalke liegen. In 1390 deed Jan de Wee te
Brugge een fondatie ten voordele van « mannen ende wiven staende
int kalt vanden aermen van de donckercamere (gevangenis voor insolvente schuldenaars) ». Een tekst uit 1414 noemt eveneens gevangenen
die « int kale gheteekent staen ». (Annales Emulation 79, 1936, p. 91,
105). Te Brugge zegt men nog kalk voor krijt, en kalken is met krijt
opschrijven.
A. V

VRAAGWINKEL

Boutpijl
Is bij onze boogschutters dit oude woord nog bekend ? Ik heb die
samenstelling nooit gehoord, men zegt pijl ofwel bout zonder meer,
dit voor pijlen (met stomp uiteinde) om naar de wip mee te schieten.
C. D.

Melk : je en ze
Waar is melk je (hij) en waar is melk ze (zij) ? Te Brugge zegt
men : (de melk) « giet hem in de kanne, je staat om over te lopen ».
Te Kortrijk : (de melk) « ze sta' nog in de flassche, z'is zeur, z"is
overgelopen ». De Bo geeft melk alleen als « vrouwelijk » op.
L. C.

Gietvorm voor pelgrimstekens
In de jaren 1600 werd de pastorij van Kuurne herbouwd dichter
bij de straat ; het oude vervallen pastoorshuis stond verder van de
straat af, tegen de Heulebeek (zuid-west van de kerk). Pastoor Medard
De Vlieghere (Oedelem 1799 - Ingelmunster 1884) stond te Kuurne in
1838-1870 en vond in de bouwvallen van de oude pastorij een middeleeuwse stenen vorm « om er looden beêvaartpenningen mede te slaan ».
Zo tekende L. Slosse aan in zijn Rond Kortrijk I 233 (Roeselare
1898-1903), zonder verdere bijzonderheden. Is die vorm in een museum
terechtgekomen en waar ? Ik vermoed dat die vondst van pastoor
De Vlieghere de gietvorm kan geweest zijn voor loden « vestelkes »
van 0.-L.-Vrouw van Kuurne, die tot in de 16e eeuw veel bedevaarders
heeft aangetrokken.
E. N.

Dekanaaat Helki j n-Vlaams
Waar kan ik een chronologische lijst vinden van de dekens van
Helkijn-Vlaams ? Dus alleen vanaf 1588, het jaar van de splitsing
van het oude dekanaat die door de bisschop van Doornik werd doorgevoerd.
C. B.

Gilde - Gulde
In welke Westvlaamse gemeenten komt gilde - guide oudtijds voor
met bet. « gehucht ». Waasten had drie noord- en vier zuidgilden
(De Flou). Pittem had elf gulden of wijken (Arickx, Geschiedenis
van Pittem) . Roeselare kende geen « gilden », Geluwe had « hoeken »
en « branken ». Hoe liggen die benamingen verspreid ?
v. S.

Kapel 0.-L.-Vrouw ter Engelen
Een kapel van die naam stond in 1759 op het gebied van de heer
van Vichte ( 1/3 op parochie Anzegem, 2/3 op parochie Ingooigem). De
pastoor van Vichte kwam er tweemaal 's jaars een mis zingen : op
derde Sinksendag en op 0.-L.-Vrouw Hemelvaart. (Aantekening van
pastoor Laurentius Pol) . Was de naam « 0.-L.-Vrouw ter Engelen » de
oorspronkelijke naam van die kapel ?
c. B
Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 82, Brugge
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DE WEG TERUG
Terug te mogen denken aan mijn kinderjaren is mij een
vreugde en een troost, zowel een troost als een vreugde. Met
het voortgaan der jaren besef ik beter en beter hoeveel ik
toen gekregen heb, dat me niet meer kan ontnomen worden.
Het land waar ik geboren en opgegroeid ben, de streek tussen Mandel en Leie, is vlak als een tafel. De einder ligt
waar de blik in gebreke blijft om dieper in de verte door
te dringen. Er zijn geen grenzen, geen begrensdheden in
de ruimte. Ze bestaan evenmin in de tijd. Verleden, heden
en toekomst waren gelijktijdig aanwezig ; sagen en overleveringen verhaalden dat alle toekomstvooruitzichten en voorspellingen aleens gebeurd waren en ons niets kon overkomen
dat onze voorouders niet medegemaakt hadden.
Die voorouders waren op de boerderij waar mijn ouders
leefden in 1626 komen wonen. Ze lag verwilderd en verlaten, na de godsdiensttroebelen van de 16e eeuw en de ziekten die erop gevolgd waren. Naar ons als kind verteld werd,
hadden slechts drie families op het dorp die rampen overleefd en er werd zelfs aan toegevoegd waaraan zij hun redding te danken hadden. Zij hadden iedere dag een zekere
hoeveelheid vloeimest van koeien gedronken en dat had hen
voor besmetting gevrijwaard. Vloeimest is een beschaafd
woord, maar toen zei men aal. De gebouwen van de boerderij
waren door weer en wind gehavend ; de strodaken waren
vergaan en in het woonhuis waren, opschietend uit de haard,
de bramen tot boven de schoorsteen gegroeid.
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mijn grootouders gekend heb. Toen in 1905 hun enige zoon
die mijn vader was trouwde, hadden zij zich op driehonderd
meter van de boerderij een huis gebouwd en daar bebouwden
zij verder een stuk land. Zij hielden hennen en konijnen,
zij hielden een koe en grootvader plantte een boomgaard,
waarvan de vruchten naar hi j meende voor zi j n opvolgers
zouden zijn, als hij niet lang genoeg mocht leven. Maar hij
heeft ervan gegeten, kersen en pruimen, appels en peren,
want hij is eerst in 1921 moeten sterven, in de Pinksterweek
van een der schoonste zomers waarmede wij ooit gezegend
werden. Een zomer als 1911, toen het zo warm was dat vader
's avonds niet in slaap kon geraken en zich eerst op de cementvloer legde om af te koelen voor hij zijn bed opzocht. Hij
was geen slaper ; grootvader was dat evenmin geweest.
Vertelde grootmoeder Rozalia niet dat zij in het begin
van haar huwelijk, toen zij nog te gegeneerd was om alles
te zeggen wat zij dacht, dikwijls zo lang opgebleven was dat
haar ogen vanzelf dichtvielen, omdat zij aan grootvader Ivo
niet durfde te vragen wanneer hij naar bed zou gaan ? Dat
was 's winters, terwijl hij zat te lezen of, als het dienstvolk
gaan slapen was, zijn viool uit de beste kamer haalde om
te spelen voor zichzelf alleen. Wat s peelde hij ? Een zeldzame keer als het geweldige werk op het land gedaan was,
de slijting ten einde, de haveroogst ingehaald of de laatste
suikerijen geleverd, verlangde het werkvolk dat er feest gevierd werd.
« Ivo, ge moet spelen, » zeiden zij.
En Ivo haalde zijn viool uit de kamer en hij speelde polka's,
walsen en mazurka's, de dansen waaraan degenen gehecht
waren die in die tijd jong waren of een jong hart bewaard
hadden. Eens in het jaar kreeg hij het bezoek van Theophiel
Van Nieuwenborgh, die een ontwikkelde bakker was en te
Wakken rechtover de kerk op de hoek van de kasteeldreef
woonde. Wij gingen er op de hoogdagen na de hoogmis,
vader, grootvader en ik, om taartjes te kopen voor het vrouwvolk thuis en een blad makarons voor mij. Mathilde Van
Nieuwenborgh, altijd vriendelijk zonder aanhalerigheid, moet
een heilige geweest zijn. Theophiel kwam op een zondagmiddag en nadat hij koffie gedronken had, trokken grootvader en hij zich in de kamer terug. Enige minuten later
gaven zij een recital, alleen voor zichzelf en de muren, voor
de geesten van het Oude Vlaanderen, die onzichtbaar op de
vensterbanken zaten te luisteren.
Wat was het dat Fiel de bakker zong en grootvader begeleidde ? «Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief » en «Mijn
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Moederspraak », de hymnen van de Vlaamse Beweging, waarvan woorden en klanken als dauw en bloed, droppels dauw
en bloed op mijn ziel gevallen zijn. Maar soms was er geen
onmiddellijke aanleiding om viool te spelen. Grootvader deed
het in de oeverloze verlatenheid van de zonda
g^ als
g namidda
hij niemand verwachtte en om niemand te storen ook nergens
wilde gaan, of weleens tegen de avond als de zon onderging
achter de wilgen die langs de beek stonden die de grens van
zijn erf uitmaakte. De duisternis kwam stilletjes nader, de
muggen dwarrelden rond de pereboom en de dag zei dat hij
nooit meer terug zou keren. Hij vertrok als een vriend en
grootmoeder stak zachtjes de deur open, om te waarschuwen
dat het eten gereed was.
Grootmoeder Rozalia D'Hondt, van het geslacht D'Hondt
uit Wakken, waaruit de cartograaf en graveur Hondius gesproten was, die in 1612 te Amsterdam is gestorven. Senator
Ghislain D'Hondt, de socialistische boer uit Oostrozebeke, was
de zoon van haar jongste broeder. Zij was in 1836 geboren
en drie jaar jonger dan haar echtgenoot. Naar de gewoonte
van die tijd waren zij laat getrouwd, eerst in 1869 toen Ivo
36 jaar was. Zij kenden elkander sedert hun prille jeugd, want
haar grootmoeder en grootvaders moeder waren gezusters.
Het was niet goed wisten zij met familie te huwen en dat was
er oorzaak van geweest, dat zij moeilijk tot een beslissing
konden komen.
Maar op een zondag vroeg Ivo of zij toch niet van hem
haar gedacht kon maken, waarop zij om acht dagen bedenktij d aandrong en met haar ouders het voor en tegen overwoog.
Zo kwam de volgende zondag en de noodzaak een besluit
te nemen dat ze niet meer aan de omstandigheden kon
overlaten.
« Laten wij een wandeling doen rond de kouter, » stelde
grootmoeders moeder, Rozalia Deconinck voor, en terwijl Ivo
op hen zat te wachten, wandelden zij langs het land. « Kind,
wij zullen een rozenkrans bidden ».
Het was een boerderij van bijna dertig hectaren waarop
Johannes D'Hondt woonde en een grote kouter waarrond de
vrouwen in bedevaart liepen, zodat hun gebed ten einde was
voor zij op hun uitgangspunt teruggekeerd waren. Zij stonden
aan de beukenhaag, waarin de meikevers ronkten, voor een
laatste overleg.
Mijn overgrootmoeder zei tot grootmoeder : « Nu zullen
wij binnengaan en doe wat God u in het hart steekt ». In het
herte, zei ze, in onze taal van het westen.
Zij traden binnen in huis en op Ivo's vragende blik gaf
zij met een enkel ja een bevestigend antwoord. Zo zijn zij
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getrouwd. Zij hebben nog hun vijftigjarig huwelijksjubileum
gevierd in 1919 en twee jaar later is grootvader gestorven,
nadat hij maanden bedlegerig geweest was en nog eens het
laatst geboren hengsteveulen gezien had, dat Dolfke Van Ackere
onze boever voor zijn venster leidde.
« Ivo, » zei pastoor Penez, « het is tijd geworden ».
Tijd om te gaan, zoals er een tijd om te komen geweest
was, een tijd om te trouwen en om afstand te doen van de
kinderen toen zij een eigen gezin stichtten. Grootvader draaide
zich naar de muur en grootmoeder die hem wilde troosten
ging uit de kamer en liet hem alleen. Na een half uur ging
zij terug en toen keek Ivo naar het venster en de stralende
voorjaarszonneschijn, zeggend dat het jammer was dat hij
op zijn viool niet meer kon spelen. Maar hij weende niet meer.
Grootmoeder weende toen hij gestorven was en de dragers
op de dag van de begrafenis kwamen vragen of het met haar
gedacht was dat zij Ivo zouden medenemen. Zij antwoordde
luidop van ja, zodat iedereen het kon horen. De lijkstoet
reed langs de Abele en de Munte en omtrent de middag werd
grootvader begraven onder de linden en de rode toren van
Sint-Baafs-Vijve, waarlangs achter de haag van de pastorie
de Leie vloeit. Grootmoeder heeft hem tien jaar overleefd.
Zij zat nog bij het venster als de schemering van de avond
kwam. Schemering, fluistering, lieveling, wat zuivere schone
woorden zijn dat. Zij was dan geneigd om ouder gewoonte te
zeggen tot iemand die altijd bij haar geweest en gebleven
was : « Ivo, het zal tijd worden om de koe in te doen ». De
kinderen van die liefde zijn wij.
II
Aan grootmoeders hand, samen met mijn neef Marcel die
twee jaar ouder was, heb ik de voornaamste bedevaartplaatsen
van de streek bezocht. In die verre tijd toen het nog geen
oorlog geweest was en de natuur zich voegde naar wetten
waarop men staat kon maken, leverde maart acht zomerse
dagen op. De wind zat in het zuidoosten, de lijsters zongen
en grootmoeder beloofde dat wij de volgende dag naar Beelsens kapelletje zouden gaan, te Meulebeke op de Paanders.
Het was er opgericht in de tijd van Napoleon, vertelde zij,
om van Onze lieve Vrouw, troosteres der bedrukten, te bekomen dat een soldaat die de veldtocht in Rusland medemaakte, behouden thuis zou geraken. Hij was naar Vlaanderen teruggekeerd en voor de rest van zijn leven boer
geweest.
« Zoals uw overgrootvader Sebastiaan ».
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Sebastiaan Demedts was in 1792 geboren ; hij had in 1804
zijn plechtige communie gedaan en in 1812, nadat hij zich
drie keren uit het lot getrokken had, was hij soldaat moeten
worden. Eerst had hij zich enige tijd verborgen gehouden ;
hij had een schuilplaats onder een houtmijt en zelfs was het
gebeurd dat hij in de oven, weggezeten had, maar ten laatste
had hij zich toch aangegeven, omdat de Fransen zijn ouders
in hechtenis namen en dreigden hun hofstede openbaar te
verkopen.
Samen met andere dienstweigeraars werd hij naar Wesel
gezonden, waar zij gedurende drie dagen en nachten zonder
eten of drinken in de citadel opgesloten werden. Zij meenden
dat de Fransen hen vergeten hadden. Toen zij eindelijk drank
en voedsel kregen, was een derde deel van de opgeslotenen
ziek of dood. De anderen werden na een dril van vier weken
bij het veldleger ingedeeld. Sebastiaan was dragonder. Eens
hadden zij een gehele dag te paard moeten blijven ; de mannen lieten hun water lopen waar zij zaten, maar doordat hij
gegeneerd was, kon hij dat niet. Hij heeft er een blaasaandoening van gehouden die met de jaren erger werd. Ten
laatste moest hij dikwijls zijn water afgetapt worden ; eens
werd hij door de sonde gewond en sedertdien bloedde hij
so n' s. Hij stierf in juli 1870, juist voor de Frans-Duitse oorlog
begon en Dsjank Spey, die eigenlijk Van Speybrouck heette,
met zijn oor tegen de grond ging liggen, om het kanonvuur
in de slag bij Sedan te kunnen horen.
Sebastiaan maakte in april 1813 de veldslagen bij Lutzen
en Bautzen, in juni bij Dresden, in oktober bij Leipzig mede.
Daar zijn regiment aan de omsingeling van het Franse leger
kunnen ontsnappen had, vluchtte het westwaarts naar de
brug over de Elster. Door een misverstand vloog zij voor
hun aankomst de lucht in. Hij zwom met zijn paard over de
rivier en maakte van de algemene verwarring gebruik om
alleen naar zijn vaderland terug te rijden. De zon ging op,
de zon ging onder, hij at en sliep bij de boeren onderweg
en kwam op Aarselekermis in zijn geboortestreek aan. Zijn
paard liet hij lopen te Wontergem op een klaverij, omdat hij
het naar huis niet durfde mede te nemen, al deed het hem
iets om het achter te laten. Maar zijn sabel nam hij mede.
In later jaren heeft hij gediend om zieke koeien dood te
steken die toch dood zouden gaan en nu hangt hij, een beetje
gebogen als het lemmet van de nieuwe maan, aan de muur
in het huis van mijn broer.
Wij vertrokken 's morgens vroeg naar Beelsens kapelletje,
grootmoeder in het zwart, met haar muts met parels op en
haar deftige ouderwetse menoten aan. Wij gingen langs de
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Kalbergbrug en Steenens kruis en sloegen daarna linksaf
langs de Gavers naar het Vijverhuis. In de Gavers had er
toen grootmoeder een meis j e was een eremij t gewoond ; zij
had in het gezelschap van haar moeder nog een bezoek aan
zijn kluis gebracht. Hij had zijn hut van stak en plak rondom
een boom gemaakt en leefde van zijn beesten, een geit, hennen
en konijnen, samen met wat hij van de mensen kreeg.
« Hij zou beter gaan werken zijn, » merkte grootvader Ivo
op, die geheel zijn leven in een betere wereld geloofd had,
waar zijn vrouw het meer met een beter hiernamaals hield.
Daaraan was het te wijten dat grootvader ons de geschiedenis
van de waard uit het Vijverhuis verhaalde, een onvergetelijk
voorbeeld volgens hem van de menselijke dwaasheid. « Nog
niet voldoende dat ze zich laten bedriegen, ze geloven op de
duur hun eigen leugens. »
De waard vertelde in zijn herberg aan de komende en
gaande man dat er op de misdag van Onze lieve Vrouwboodschap een venditie van sparren zou plaatshebben te Pittem
op de Kriekhoek. Hij had er zijn plezier in de mensen iets
wijs te kunnen maken en de mensen vertelden het nieuws te
goeder trouw voort. Kwam nu de dag van die verkoping.
De waard zag de mensen voorbijgaan, de een na de ander,
en eindelijk hield hij het niet langer uit. Hij sprak iemand
aan om te vragen waar ze naartoe gingen en het antwoord
was : « Naar Pittem, om sparren te kopen ». Zo zei hij tot
zichzelf : « Zou het toch waar zijn dan ? » En hij ging in huis
om een ander broek aan te trekken, waarna hij een beetje
gehaast, omdat hij aan de late kant was, de weg naar Tielt
opging, om te Marialoop naar Pittem af te slaan. Grootmoeder
kon daarnaar luisteren zonder enige verbazing te doen blijken ;
grootvader lachte eens en liep naar buiten om het weer in
het oog te houden en ondertussen naar « De Drogenhoek »
bij Dsjank Spey te gaan, waar hij iedere voormiddag een
borrel jenever dronk.
Hij was een geheel leven lang een voorbeeld van soberheid
geweest in eten en drinken, bij zo ver dat grootmoeder het
maar een keer geweten had dat hij een beetje dronken was,
op een Sint-Elooisdag, waar hij zoals naar gewoonte bij het
jong volk gezeten had en ze allen samen aan het zingen geslagen waren. Niet dronken, weerlegde grootvader, maar
onpasselijk, omdat het bier dat hij wel moeten drinken had
om bij de anderen niet af te steken hem misvallen was. Hij
hield niet van bier en vader ook niet. Zelfs zo iets zit in het
bloed, weet ik nu. Zij dronken alleen bier in de zomer onder
het werk, als het heet was, en dan hadden zij nog met een
half glas genoeg.
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Grootmoeder bad in Beelsens kapel en wij zaten vijf minuten bijna stil op een bank, kijkend naar de kaarsen die zij
bij het Onze lieve Vrouwebeeld aangestoken had en naar de
kruin van een boom, die wij achter een van de smalle venstertjes zagen wiegen. Een kruiwagen reed voorbij en wij deden
ons best om niet om te zien, waarop grootmoeder vond dat
de Troosteres der Bedrukten het haar en ons niet meer ten
kwade zou duiden als ze ons toeliet naar buiten te gaan. De
schone maartse aarde lag voor ons, afhellend van de Paanderberg naar het oosten toe, naar de valleien van Mandel en
Leie, die in een eindeloos vergezicht ten toon gespreid lagen.
Eindelijk had ook grootmoeder oorlof gekregen om de
kapel te verlaten, nadat ze gebeden had voor de gehele familie,
voor al de geburen die het nodig hadden en de mensen die
zij niet kende, zondaars en rechtvaardigen, merkelijk meer
zondaars dan rechtvaardigen volgens grootvader, waarvan zij
begreep dat zij op sterven lagen en nog alleen door God
konden geholpen worden. Zij had angst voor de dood. Of
liever niet voor de tweede geboorte die sterven is, maar voor
de ontmoeting met haar rechter. Later toen zij de schaduwen
van de avond al langer zag worden en buiten op het plankier
met gebogen hoofd, omdat zij niet te goed meer hoorde, naar
de angelusklok van Wakken stond te luisteren, wist zij dat er
niet veel speling van tijd meer was tussen haar en de dood.
Hij zou de deur opendoen en zeggen dat hij haar kwam
halen ; zij zou opstaan, haar muts aandoen, nogeens omkijken
en met hem medegaan, het land uit. Ons land, bedoel ik, het
land der mensen.
Voor mijn zuster Gabriëlle, drie jaar jonger dan ik, had
zij een bijzondere bede. « Wilt ge de dag dat ik gestorven
ben naar de biecht en 's anderendaags 's morgens te communie gaan om voor mij een volle aflaat te verdienen ? »
Zij zou zich in alle eeuwigheden over de oneer geschaamd
hebben, had God moeten zeggen dat Rozalia D'Hondt uit
zijn hemel weg moest gaan, omdat er alleen plaats was voor
degenen die Hij kon vertrouwen en die nooit zijn vertrouwen
geschonden hadden. Mijn zuster heeft die wens vervuld en nu
denk ik altijd in dagen van leed en eenzaamheid, van kommer
om het geluk van anderen en mijzelf, dat ik tot haar mag
bidden, zoals ik tot mijn vader bid, met het aanvoelen dat
hij dikwijls achter mij staat, buiten de lichtschijn die door
de tafellamp op mijn papier en mijn schrijvende hand geworpen wordt, wakend opdat er mij geen kwaad zou gebeuren
en ik uiteindelijk ook geen kwaad meer zou doen.
Grootmoeder kwam naar buiten en wij gingen naar een
huis daar dichtbij, waar een vrouw woonde die voor de bede-
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en zij spraken met elkander over de enige zaken die het
spreken waard zijn, de dingen die geen belang hebben. Over
de rest kunnen wij niet beter doen dan zwijgen. We aten
boterhammen met niets erbij, want de mensen hadden niet
veel in huis. Alleen eieren van hun eigen hennen, maar in
de voormiddag eieren eten was geen gewoonte. « Tegen de
middag zijn wij thuis, » zei grootmoeder. « Ik vraag mij af
of het eten wel gereed zal zijn ». « Waarom denkt gij altijd
dat het zonder u niet meer zal gaan op de wereld ? » vroeg
grootvader. « Ze zullen voortdoen gelijk voren en na ».
En wij daalden de Paanderweg af, raapten koppekeien op
een akker waarop een boer met zijn koeien ploegde en zochten
naar het nest van een leeuwerik, die tussen de graspollen van
een bilk uit de hemel gevallen was. Grootmoeder dacht aan
het middageten dat tante Maria gereed zou maken en aan
Ivo, die zodanig haar eten gewoon was, dat hij zich misdaan
voelde als er iemand anders gekookt had.
ANDRÉ DEMEDTS

KERELLAKEN EN HOOFDKLEED ALS WIJ NKOOP

De « lyfcoop » of wijnkoop (fooi boven de prijs van een koop
of bij het sluiten van een pacht of contract) wordt in de 16e eeuw
soms naar een kledingstuk genoemd. Bekend is het « hooftcleet »
dat bij contract met een bouwmeester, klokgieter of meester-timmerman voorzien wordt « voor zijn huysvrauwe ». Stallaert I 612 geeft
daarvan een voorbeeld voor Gent uit 1617. Bij terugkoop van een
huis wordt in een Gents contract van 1595 een som van 6 pond
grote ingeschreven « voor een hooftcleet voor dhuysvrauwe » van de
verkoper. (De Potter, Gent VII, 244) .
Adriaen Bogaert, een pachter van de Duinenabdij te Adinkerke,
sluit in 1567 een pacht van 9 jaar voor een jaarlijks bedrag van
110 pond par. plus 10 pond was, 2 paar vette kapoenen en een paar
kiekens. Bij het « lichtene van zyne voorwaerde » (opnemen van
het contract) is hij « schuldich voor een pot wyns 24 pond par. »
De boursier van het klooster noteert in zijn Hantbouck van 1568
(f. 30 ; archief Seminarie) : Adriaen Bogaert heeft betaald « dit
keerellaken (zynde een som van 24 pond par.) in handen van mynen
Eerw. Heere (de abt) den 11 juni 1569 ». Abt Robert Holman
tekent eigenhandig deze ontvangst.
Tot nu toe hebben we kerellaken met bet. wijnkoop in geen
andere documenten ontmoet.
A. V.
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HET LEEN « BRISECHELIER »
VAN HET PRINSELIJK LEENHOF VAN DE BURG TE BRUGGE

De feodaliteit is ontstaan in een tijd dat de handel en de geldomloop bijna volledig verdwenen waren. Om de vorsten de nodige
levensmiddelen en andere voorwerpen voor hun levensonderhoud
te verzekeren, moesten deze voedingsmiddelen en gebruiksvoorwerpen
door bepaalde lenen geleverd worden.
Voor het opbergen van deze leveringen waren bij ieder prinselijk
leenhof twee magazijnen ingericht. Het graan en de peulvruchten
werden bewaard in de spijker, terwijl de vleeswaren, de kaas en
de eieren afgeleverd werden in de lardier ( 1) .
Op onze dagen worden de producten naar de verbruiker gebracht.
In de vroege middeleeuwen was dit niet mogelijk wegens het gemis
aan goede verkeerswegen en vervoermiddelen, alsook wegens het
ontbreken van geld. De vorst en zijn gevolg reisden rond van het
ene leenhof naar het andere om ter plaatse de opgestapelde provisie
te verbruiken, waarna zij verder reisden naar een ander prinselijk
leenhof. Onze vorsten waren dus echte nomaden. Zo komt het dat
de oudste graven van Vlaanderen geen hoofdstad en geen vaste
residentie hadden.
De eerste stap tot het inrichten van een hoofdstad was de benoeming in 1089 van de proost van de Brugse Sint-Donaaskerk
tot erfelijk kanselier van Vlaanderen. De vorst en zijn gevolg reisden nog altijd rond in het graafschap, naar de onderscheiden
prinselijke leenhoven en naar de grote abdijen, maar de grafelijke
administratie, die vroeger overal medereisde met de graaf, kreeg
nu een vaste zetel te Brugge, in de gebouwen van het kapittel van
Sint-Donaas, waar de kanunniken en hun klerken het schrijfwerk
voor de graaf verrichtten.
In de spijker en in de lardier werden de producten opgenomen
die hier ter plaatse werden voortgebracht. Voor uitheemse producten moest een andere oplossing gezocht worden. Dit ging tamelijk
gemakkelijk voor de specerijen, bestemd voor de keuken van de
graaf, omdat slechts heel geringe hoeveelheden ervan werden verbruikt. Zekere leenmannen werden verplicht ieder jaar één pond
(464 gr.) peper te leveren aan de lardier ( 2) .
(1) Over de leenverplichtingen van het prinselijk leenhof van de
Burg te Brugge zie onze bijdragen in Biekorf 1947, pp. 175-179
(Leenverplichtingen te Brugge in de XVe eeuw) en in Tablettes
des Flandres II (1950), pp. 69-87 (Le plus ancien livre de fiefs du
Bourg de Bruges).
(2) Zo bracht het belangrijk leen van Robert Canin te Woumen
in 1325 o.m. één pond peper per jaar op « ... et 1 lb. de pouere »
(Oudste leenboek van de Burg te Brugge. Algemeen Rijksarchief,
reg. nr. 45.925, fo 47v0 ). Zie ook de talrijke stukken land die belast
waren met het leveren van één pond peper, en die dan ook de
naam dragen van Pontpepers, bij K. de Flou. Woordenboek der
Toponymie... XII, col. 1003-1005 (Brugge 1931).
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De enige drank hier ter plaats voortgebracht was het zelfgebrouwen zuur bier. Maar de hogere standen, alsook de geestelijkheid,
dronken nu en dan wijn. En die moest van elders komen. Wijn
werd dus ingevoerd uit Frankrijk of uit het Rijngebied ( 3) . In het
zuiden van het graafschap schijnen echter wel wijngaarden bestaan
te hebben. Zo wordt o.m. in 1187 wijn geleverd aan de spijker te
Rijsel (4) .
Het grafelijk hof verbruikte veel wijn, omdat ook de hogere en
lagere waardigheidsbekleders die er dienst deden, gedurende hun
aanwezigheid aldaar, dagelijks recht hadden op bepaalde hoeveelheden wijn.
Volgens een opgave bewaard op de Archives Départementales
du Nord te Rijsel, die dagtekent van circa 1335, maar waarvan
de oudste gegevens opklimmen tot de twaalfde eeuw, zien we
dat de seneschalk, de bottelier of schenker en de opperstalmeester,
wanneer zij in dienst waren aan het hof, elke dag recht hadden op
vier stopen wijn, twee van de beste soort en twee van de gewone
wijn die aan het hof werd geschonken. De pannetier, evenals de
lagere officieren die te Brugge of te Male dienst deden aan het
hof, hadden dagelijks recht op één stoop gewone wijn (vin de
bouche) ( 5 ) .
Deze wijn moest gekocht worden aan de kooplieden, die hem uit
het buitenland betrokken en die hem duur verkochten omdat er altijd
meer werd gevraagd dan kon ingevoerd worden. Ingevolge zijn feodale verplichtingen was, zoals gezegd, de graaf verplicht de vereiste
hoeveelheden wijn te leveren aan de waardigheidsbekleders van zijn
hof. Hij had dus dringend wijn nodig. En om altijd over de nodige
wijn te beschikken, was er te Brugge, en waarschijnlijk bij ieder
prinselijk leenhof van het graafschap Vlaanderen, een feodaal ambt
van wijnbezorger ingericht, waarvan de leenhouder verplicht was de
nodige wijn, zo nodig met geweld, te bezorgen indien de wijnhandelaars weigerden hun wijn af te staan tegen een redelijke prijs.
Deze leenverplichting heette in het prinselijk leenhof van de Burg
te Brugge : Brisechelier of kelderbreker.
(3) Bij ons werd Damme de grote invoerhaven van wijn uit
Gascogne en La Rochelle. Toen in 1213 koning Filips Augustus
Damme innam, vond hij er veel wijn uit deze gewesten : « Cum
ratibus vino plenis, Vasconia quale Rupella parit » 0. Delepierre.
Philippide de Guillaume le Breton. Brugge, 1841, pp. 28-30, verzen
399-400. - Over de vroegere wijnvoorziening van de middeleeuwse
kloosters, zie H. Van Werveke. Comment les établissements religieux belges se procuraient-ils du vin au haut moyen Age ? in
Revue belge de Philologie et d'Histoire, 1923, pp. 643-662.
(4) A. Verhulst en M. Gysseling. Le compte général de 1187,
connu sous le nom de «Gros Brief » et les institutions financières
du comté de Flandre au XIIe siècle. Brussel, 1962 ; p. 86 en 168
- uit de rekening van de ontvanger van de spijker te Rijsel - :
4 Foris super prefectum vini 2 last (hoc anno). Super foragium
et maeriam vini 4 last preter 20 1. (hoc anno). Defectus super
terram comitis ex vinea 1/2 last. Remanet sub eo vini 6 last, hoc
est 72 1. »
(5) Fr. Bayley. The Bailleuls of Flanders and the Baylays of
Willow Hall. Londen, 1881, pp. 240-245.
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Dat de graaf zich zeer dikwijls op een weinig rechtvaardige manier
van wijn voorzag, zien wij in een akte die door graaf Boudewijn
van Constantinopel werd uitgevaardigd in maart 1202 en gezonden aan al de steden van het graafschap.
Op dit ogenblik maakte de graaf zich gereed voor de Kruistocht.
Op aanraden van de geestelijkheid verzaakte hi j aan het recht dat
zijn voorouders en ook hij zich aangematigd hadden, om in al de
steden en plaatsen in Vlaanderen de wijn te kopen tegen drie
deniers de stoop, hoe duur deze wijn ook was aangekocht. Als
tegenprestatie voor deze verzaking vroeg hij waarschijnlijk aan de
steden een zekere som geld, en hij eiste dat voortaan de wi jn aan
hem en aan zij n nakomelingen niet duurder zou verkocht worden
dan de prij s vastgesteld door de schepenen van de steden (6).
Deze akte toont voldoende aan waarom er bij het leenhof een
brisechelier nodig was.
De oudste vermelding van de leenverplichting tot het breken
van de wijnkelders te Brugge of te Male, een leenverplichting die
ook bestond te Gent ( 7 ), is opgenomen in het oudste leenboek van
de Burg van Brugge. De oorspronkelijke tekst, dagtekenend van
ca. 1325, luidt als volgt :
« Jehan (later Gillis) Oste tient en fief ke on apeelle brichelier,
vaut par an environ de 9 lib. par., et doet che fief de serviche cant
le pottelgier monsegneur ne puet auoer dou vin pour monsegneur
et le pottelgier requert à tenant de che fief, se doet le tenant de
che fief brendre 2 hammes monsegneur et aler brisier luus dou
chilier (de deur van de kelder openbreken) la li vips est ke li bottelgier demande pour monsegneur, et doet foy, etc. » (8)
De verplichting om de wijnkelders open te breken was toen waarschijnlijk reeds in onbruik geraakt, sedert de oorkonde van maart
1202, verleend aan de Vlaamse steden, waarbij de graaf de wijn zou
kopen tegen een door de schepenen vastgestelde prijs, ten ware de
wijnhandelaars weigerden de wij n tegen deze prij s te leveren.
Nochtans wordt deze feodale verplichting verder opgenomen in
de latere leenboeken van Burg van Brugge. In het leenboek van
(6) Deze akte dagtekent van maart 1202. De expeditie bestemd
voor de stad Ieper staat afgedrukt bij Warnkoenig-Geldof, Histoire
de Flandre, dl. I. Brussel, 1835 ; pp. 343-344, akte nr. IX (foutief
gedateerd 1200). De akte bestemd voor de magistraat van de
stad Brugge wordt bewaard in Franse vertaling op de Archives
Départementales du Nord te Rijsel, Negende Cartulaire de Flandre,
fo 8, en werd afgedrukt bij Fr. Bayley, a.w., p. 242, Appendix
XXXIX. Deze akte werd heruitgegeven door Espinas-VerlindenBuntinx. Privilèges et chartes de Franchises. Brussel, 1959. Deel I.
pp. 4-6, akte nr. 2 (Coutumes du Pays et Comté de Flandre). Volgens de vriendelijke mededeling van mijn collega E. Warlop, zijn
de expedities van deze akte bewaard gebleven voor de steden Aire,
Brugge, Gent, Ieper, Kortrijk, Oudenaarde en Rijsel.
(7) Diericx. Mémoires sur la ville de Gand I 135 ; Gent 1814.
(8) Alg. Rijksarchief te Brussel. Rekenkamer, reg. nr. 45.925, fo 9v o.
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14 oktober 1365, staat deze leenverplichting nog uitvoeriger omschreven, ditmaal in het diets :
« Item, zo houd Gillis Oste vorseit een leengoed van minen
vorseiden Heere, licghende in de Buergh te Brucghe onder den
steen (de grafelijke gevangenis), ende es ene camere daer Pieter
de Stouere nv ten tiden in woen (en) de es, dat men heet briselier,
met ere prouende ghelike enen scilt knape der toe behorende. Ende
staet ten dienste zo welken tiden dat mijn Here of mijn Vrouwe
vorseit, breke hebben van wine te Brucghe iof te Male, ende mijn
sHeren botelier vorseit weit licghen bin der stede van Brucghe in
kelnaren, ende men hem niet teliuereren ne wille te mijn sHeren iof
te minen Vrouwen bouf vorseit, dat Gillis Oste vorseit sculdich es
te gane met 2 van mijn sHeren mannen, toten kelnare ; ende wilt
men dien kelnare niet open doen, zo es Gillis vorseit dien kelnare
sculdich open te slane, ende wijn te doene nemene den vorsieden
botelier, also vele als mijn Here ende min Vrouwe te doene hebben omme hare geit. Ende Gillis vorseit es sculdich der of te
hebbene 2 cannen wiine, ende elc man ene canne. Ende moet Gillis
doen als mens hem vermaend » ( 9) .
De volledige beschrijving van dit leen met zijn verplichtingen,
komt nog voor in de latere leenboeken. In dit van 1435 zien we
dat het leen toen behoorde aan Gillis Lapostole ( 1°). De verdere
eigenaars (tot 1498) van dit leen staan vermeld in margine. Op het
Stadsarchief te Brugge zijn echter enkele charters bewaard die de
overdracht van de eigendom aan deze achtereenvolgende eigenaars
bevestigen.
Op 11 januari 1455, vá6r de leenmannen van de Burg te Brugge,
verkopen Gillis Lapostole en zijn broeder het leen « briselier » aan
hun zuster Adriane, gehuwd met Jan Hoornweder. De leenverplichting van brisechelier staat uitvoe rig beschreven in de akte (11).
De grond van het leen wordt op 6 mei 1469 váór schepenen
van Brugge verkocht door Jan Hoornweder en zijn vrouw aan
Adriaan Caervoet. Het is een stuk grond met een « loge », op de
westzijde van de Burg, onder het Steen, en het geeft uit in het
Zuudzeepstraetkin dat leidt naar de Hoochbrugge (nu de Breidelstraat) . Deze grond is belast met één denier par. grondcijns ten
voordele van de Sint-Donaaskerk ( 12) . De akte van overdracht van
de leenverplichting is niet bewaard.
(9) Algemeen Rijksarchief te Brussel. Rekenkamer, reg. nr. 1072,
f0 5. Wanneer de hofambtenaren aan het hof dienst verrichtten,
hadden ze niet alleen recht op een zekere hoeveelheid wijn, maar
ook op een of twee maaltijden. Volgens hun rang waren zij ingedeeld in twee kategorieën : de ridders en de schildknapen. De eersten hadden recht op een « ruddersgerechte », de andere op een
schildknapengerechte. De brisechelier behoorde tot deze laatste
kategorie.
(10) Rijksarchief te Brugge. Burg van Brugge, nr. 1, f o 20v°.
(11) Gilliodts van Severen. Inventaire des Archives de la Ville
de Bruges, V, p. 387 (charter nr. 1069) .
(12) Gilliodts van Severen. Inventaire, VI, p. 3 ; charter nr. 1103.
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Op 4 december 1498, vóór de leenmannen van de Burg te Brugge,
verkoopt Adriaan Caervoet het leen aan Lieven van Oudeslote alias
den Tolnaere. In de akte staan de rechten en de plichten van de
leenman aangegeven. Eén week later, op 11 december, werd vóór
de schepenen te Brugge ook de grond met de « loge » die erop
stond, en waaraan de leenverplichting van brisechelier verbonden was,
door Adriaan Caervoet verkocht aan Lieven van Oudeslote alias den
Tolnaere (13).
Later is deze leenverplichting van kelderbreken volledig vervallen.
De grond en de loge werden aangekocht door de stad Brugge, die
daarvoor in 1642 een erfelijke rente van 8 lib. per jaar betaalde aan
het prinselijk leenhof van de Burg te Brugge. De loge was toen
omgebouwd tot wachtlokaal (14).
JOS. DE

SMET

DE PENITENCIER VAN D00RNIK
De Gentse schepenen zonden in 1354 een zekere Philips naar
« onser vrauwe Tavengoen », d.i. Avignon waar de Paus dan ver-

bleef, om er te gaan biechten « totten ghenen die hem penitencie
gheven.. ende hem der af absolveren ». Philips, genaamd Ute Meerham, had namelijk een priester uit de St.-Niklaaskerk geslagen en
kon alleen door de Pauselijke Stoel van de ban ontheven worden.
In 1371 verschijnt Jan van der Piet voor de Gentse schepenen
die hem « termineren ende wysen te treckene binnen acht daghe
eerstcomende te Doornike aen den penitencier » om absolutie over
een valse eed. (Cannaert, Oude Strafrecht 92-93).
De penitencier van Doornik werd soms, als er veel te absolveren
was, door de schepenen naar Gent ontboden. Gedurende de « Pineweke » (Goede Week) van 1328 was « here Wederick Grauman,
penitencij er van Dornike » aldus naar Gent gekomen « omme eenegerande te absolverene ». De penitencier had zware gevallen te
behandelen, hij moest naar de bisschop te Doornik terugreizen
« omme macht daeraf thebbene, ende quam weder metter macht »
en absolveerde de Gentse poorters. De stad betaalde hem 30 pond
voor zij n reiskosten en moeite, de penitencier had heel de Goede
Week aan die zaak besteed. (Vuylsteke, Stadsrek. 1280-1336, p. 606).
De penitencier zetelde gewoonlijk in de kathedraal van Doornik,
en wel achter het hoogkoor bij de Notre-Dame Flamande, het beeld
dat door de Gentenaren jaarlijks met een kostbaar kleed vereerd
werd.
E. N.

p. 437 : charter nr. 1278 ; en. 439 : charter nr. 1279.
(14) Gilliodts van Severen. Coutume du Bourg de Bruges. Brus1839 ; deel I, p. 413, nr. 21.

(13)
sel,

Ibidem,
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HET VOLKSONDERWIJS TE PITTEN
DE PRIVATE SCHOLEN OF « BIJSCHOLEN »

1810-1872
Op de gemeente bestonden talri j ke private schooltjes waarv an
sommige wellicht tot in de 18e eeuw opklimmen. (Zie Biekorf 1962,
369) . Doch vooral op het einde van het Frans bewind en ti j dens het
Verenigd Koninkrijk — toen aan het volksonderwijs een groeiende
aandacht werd besteed — werden er te allen kante op de gemeente
dergelijke schooltjes geopend. Het waren meestal godvruchtige jonge
dochters die er meesteresse waren en er, dan hoofdzakelijk tijdens
de winter, aan enkele kleinere kinderen de catechismus leerden, ook
de letters of « lezen in de boucken », en het meest nog spinnen
en breien onderwezen.
Volgens de schoolwet van 1806 (wet Van der Palm - Van den
Ende) mocht geen enkele school geopend worden zonder de voorafgaandelijke toelating van de bevoegde overheden. Doch op de
Vlaamse buiten keek men daar zo nauw niet naar om. In 1816
schrijft Ocket — steeds onder de pen van de meier-kleermaker
Pruuost — aan de districtcommissaris : « il existe encore dans
cette commune différentes autres écoles qui, sous prétexte seulement d'apprendre a filer, enseignent clandestinement la lecture etc.
du ressort de l'instruction des écoles primaires ». Die zouden
moeten gesloten worden !
Bekend is het K.B. van 9 september 1871 betreffende de oprichting van provinciale jury's die de bekwaamheid van de « schoolhouders » moesten onderzoeken of hun diploma's viseren. Het besluit
van de gouverneur van West-Vlaanderen van 21 j anuari 1818, in
uitvoering van het K.B., regelde de inrichting van dit examen (6).
Hierna bespreken wij de voornaamste van deze kleine scholen,
die te Pittem bestonden tot rond 1872, toen de eerste bewaarschool
of kleuterschool geopend werd door de Eerwaarde Zusters. Hun
bloeitijd ligt in de jaren 1815-1845. Door de stichting van de grote
« armenschool », die in 1840 definitief van wal stak, werden zij
overbodig. Alleen op afgelegen uithoeken van de gemeente hielden
zij stand en werden er hoe langer hoe meer herleid tot kleine kleuterklassen, uitgenomen op de wijk « Muizelare ». De « Muizelareschool » was de voorloopster van de St.-Jozefschool op de « Krieke »,
die in 1869 werd gebouwd.
(8) Op 8 april 1821 had deze jury reeds aan 290 leerkrachten een
bekwaamheidscertificaat afgeleverd. Zie Verzameling van akten.
dl. X, 1821, le halfjaar, blz. 178-183.
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De « kostersschool »
Hiervoor (1962, 369) vertelden we reeds hoe Leo Retsin, zoon
van koster Jan Retsin, in 1810 zijn baantje van officieel onderwijzer
van de gemeente Pittem verloor door de aankomst op het dorp van
Jan Ocket. Toch bleef hij verder schoolhouden in de ouderlijke
woning in de Verbieststraat.
Op 13 oktober 1821 verkreeg hi j zijn bekwaamheidscertificaat van
de onderwijsjury, dat hem toeliet te onderwijzen : « les principes
des langues f rancaise et flamande, l'écriture (et) les premiers élémens
de 1'arithmétique ». Zijn specialiteit was « l'écriture ronde ». Daarbij onderwees hij , volgens zijn opgave uit 1838, « la tenue des livres
et l'art épistolaire. En outre, la doctrine chrétienne tous les samedis
de 1'année ».
De schooluren waren (in 1838) van 9 tot 11.30 uur en van 13 tot
15.30 uur. « Stoute » kinderen waren « consignés à l'école après les
heures de classe ». Zijn schoolbevolking evenaarde en overtrof zelfs
die van de « Fransche schoole ». Bi j Retsin waren het kinderen —
zowel jongens als meis j es — van rond de 10 jaar die ter school
kwamen. Nadien konden de bekwaamsten « voortleren » bij Ocket
of Scherpereel in de gemeenteschool.
Enkele getallen van deze schoolbevolking : 1817 : 30 lln. ; 1819 :
35 lln. ('s zomers : 19) ; 1823 : 66 lln. ; 1827 : 60 lln.; 1831 : 73 lln. ;
1835 : 85 lln. ; 1841 : 65 lln. ; 1843 : 44 lln. De kleine helft van
deze leerlingen waren meisj es. Het schoolgeld bedroeg hier 32 cent
per maand (1827) , later 0,80 F (1838) , doch ongeveer een derde
van zijn schoolkinderen waren van onvermogende ouders. Vanaf
1825 betaalde de gemeente hem hiervoor een j aarlijkse vergoeding
van 25 gl. of — na 1832 — de som van 53,33 F.
Zijn school hield op te bestaan, waarschi j nlijk in 1843. Sinds
1843 was Leo Retsin ook koster van Pittem, in opvolging van zijn
broer Renerius. Hij bleef het tot 1866 en overleed als jonkman op
6 september 1868.

De « dagschool » van Petrus Tavernier
Petrus Tavernier — geboren te Pittem op 28 juni 1791 —
opende zijn « dagschoole » in 1813. Zij was gevestigd in de ouderlijke woning, de herberg « De Tulpaan », op de oostelijke hoek van
de Kauwstraat en de Eikeldreef. Petrus Tavernier was een oudleerling van Ocket, die in hem weldra zijn gevaarlijke concurrent
zag.
« Krikke » Tave rn ier, zoals hij in de volksmond genoemd werd
omwille van zijn houten kunstbeen ( 9 ), behaalde zijn certificaat op
(9) « Proposé pour la réforme pour dislocation du phoemur gauche
totalement estropié ». Militieregister Pittem 1811. (Rijksarchiet
Brugge, fonds Pittem).
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rang » en mocht de volgende wetenschappen onderwi j zen : « Lecture
et orthographe flamande, l'écriture, les premières règles de l'arithmétique (et) le catéchisme de Malines ». Gewapend met dit officieel
stuk kon Tavernier nu Ocket en de andere dorpsschooltjes vinnige
concurrentie aandoen, en op zijn aanvraag werd hij door de gemeente
als « second instituteur primaire » benoemd op 29 mei 1819 met een
« pensioen » van 25 gl. per jaar.
In dit schooltje waren het kinderen van 7 a 9 jaar die de lessen
kwamen volgen en daarvoor een schoolgeld van 15 tot 32 cent per
maand betaalden (1819-1828) . In 1838 bedroeg die vergoeding
0,63 F per maand.
Aantal leerlingen : 1817 : 28 lln. waarvan 3 internen ; 1819 :
30 lln. ; 1824 : 37 lln. ; 1828 : 23 lln. ; 1831 : 2511n. ; 1836 : 34 11n. ;
1841 : 20 lln.
De stichting van de armenschool betekende ook voor dit schooltje
het begin van het einde. Ook had Petrus Tavernier een andere
bezigheid gevonden : reeds op 23 november 1836 was hij benoemd
als uitdeler of dismeester bij het Armbestuur, in opvolging van zijn
vader Franciscus Tavernier. Dit ambt liet hem de tijd niet meer
verder « schoolleeraer » te zijn door het voortdurend aangroeien van
het getal ondersteunde armen der gemeente die allen bij Tavernier
hun nood kwamen klagen. Hij sloot zi jn school op 31 mei 1843.
Als dismeester heeft « Krikke » Tavernier in de armoejaren 18401850 aan de gemeente grote diensten bewezen. Petrus Tavernier,
gehuwd met Natalie Fraeyman, overleed te Pittem op 14 december 1862.
De schooltjes van Tavernier en Retsin waren, samen met de
eigenlijke gemeenteschool, feitelijk de enige waar het onderwijs min
of meer regelmatig gegeven werd. Na 1830 waren zij in de ogen van
het gemeentebestuur « de drie gemeentescholen » van Pittem.
Ocket en Tavernier hielden op zeker ogenblik nog een avondschool. In 1816 stak Ocket hiermee van wal « alwaer hy zal oeffenen de Vlaemsche en Fransche taelen, 't schryven en de cijferkonst ». Van zijn kant deed Tavernier hetzelfde en liet weten aan
het « public » dat hij in zijn avondschool « zal leeren opstellen alle
slagt van brieven, bouckhouden, rekeningen, notitien, als oock de
decimaele cij f ferkonst, als mede de gonne die boucken leezen, de
grondregels der Vlaemsche taele... Elk seg het voorts ».
Wijkschooltjes, meestal ook spinschooltjes, bestonden hier en
daar over de gemeente verspreid. Hier volgen enkele nota's over
deze schooltjes.

De bijscholen op de wijk « De Plaats »
In de dorpskom of « De Plaats » bestonden een drietal schooltjes.
Als eerste en oudste vermelden wij dat van Barbara de Clerck.
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Deze godvruchtige jonge dochter, geboren te Pittem in 1773,
opende haar schooltje in mei 1789. Zij onderwees er de catechismus,
spellen en lezen. De kinderen leerden er spinnen en werkten voor
eigen rekening. Hun leeftijd schommelde rond de acht jaar.
Bevolking : 1823 : 17 lln. ; 1828 : 24 lln. ; 1841 : 50 1ln. (26 jongens en 24 meisjes) ; 1847 : 38 lln.
Dit schooltje kreeg vanaf 1831 een gemeenteli jke toelage van
30 à 40 F als vergoeding voor het onderricht gegeven aan de arme
kinderen. In 1848 werd dit schooltje gesloten en nam Barbara
de Clerck haar intrek in het godshuis waar zij overleed op 13 augustus 1850.
Een tweede « cleyne schoole » op de Plaats was die van MarieAnna Bonte, begonnen in mei 1797.
« Joffrouwe » Bonte, geboren te Pittem in 1763, kreeg in december 1822 haar bewijs van « algemeene toelating » door de provinciale
onderwijscommissie, waardoor zij mocht leren spellen en lezen.
Daarnaast onderwees zij nog de catechismus en leerde de kleinen
spinnen en breien. Haar leerlingen waren kinderen van rond de
8 á 10 jaar, die in 1828 een maandgeld van 24 cent betaalden.
Schoolbevolking : 1823 : 60 lln. ; 1824 : 38 lln. ; 1828 : 66 Iln.
(waarvan 26 armen) . Vanaf 1832 kreeg zij een gemeentelijke toelage van 21 F per jaar. Het schooltje verdween in 1836.
De derde kleuterschool van de Plaats was deze van Catharina van
der Schaeghe. Zij was geboren te Pittem in 1784 en opende haar
schooltje in mei 1814. Haar certificaat van 1 maart 1822 liet haar
toe onderwijs te geven in het spellen en lezen. Zi j leerde ook
naaien en spinnen en gaf ook de « Mechelschen catechismus ». Het
schoolgeld bedroeg bij haar 32 cent per maand in 1828.
Bevolking : 1824 : 80 lln. ; 1826 : 50 lln. (20 j. en 30 m.) ;
1828 : 40 Iln. Deze kinderen waren van 6 tot 8 jaar oud. Het
schooltje verdween v66r 1830. De meesteresse overleed te Pittem
op 7 juni 1836.
Als « maître d'école » ontmoetten wij ook toevallig Pieter van
Cuyl, oud commissaris van de Franse Republiek bij het kanton
Pittem, die in 1806 schoolhield in zijn woning, de herberg « Het
Damberd » op de Markt. Meer was er over deze schoolmeester niet
te vinden.

Op

de wijk «Turkije»

Op deze afgelegen wijk is alléén het schooltje van Angelie joye
bekend. Zij was geboren in 1801 en opende haar kleuterschool in
augustus 1826, waar zij de catechismus en de letters aanleerde. De
meesteresse zelf kon niet schrijven, zelfs haar naam niet. Dit belette
niet dat zij onderwees ! Haar onderwijs was kosteloos, doch vanaf
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1832 kreeg zij ook van de gemeente een toelage van 25 F per jaar.
Haar leerlingen waren kleuters van 6 à 8 j aar oud.
Bevolking : 1827 : 12 lln. ; 1841 : 30 lln. (16 j. en 14 m.) ; 1843 :
26 lln.
Na 1845 vonden wij van deze school geen spoor meer. Angelie
Joye overleed te Pittem op 13 j anuari 1858.

Op de wijk « Berg »
Op dit gehucht, op de grens Pittem-Meulebeke bij « Peereboom »,
stond het schooltje van Barbara de Voldere, dat in november 1819
begonnen was. Haar bekwaamheidsbewijs van 9 maart 1822 liet haar
toe onderwijs te geven in « lire en flamand ». Zi j gaf ook de catechismus en leerde ook « lezen in de boucken ». Haar leerlingen waren
8 tot 10 jaar oud en betaalden een schoolgeld van 11 cent per
maand in 1828.
Bevolking : 1823 : 23 lln. ; 1828 : 23 lln.
Dit schooltje verdween vóór 1830.
Op 23 augustus 1826 vroeg Francisca van Neste aan het gemeentebestuur om op « den Berg » een kinderschool te mogen oprichten.
Deze aanvraag werd met gunstig advies overgemaakt aan de districtcommissaris. Welk gevolg er werd gegeven, weten wij niet. Wij
denken dat Francisca van Neste niet verder geraakt is dan het
insturen van een aanvraag.

Op de wijk « Muizelare »
Op deze afgelegen wijk bestond sedert oktober 1820 de voornaamste « bijschool » van de gemeente. De « Muizelareschool » stond
onder de leiding van Barbara Seynaeve, geboren te Pittem in 1798.
Haar certificaat van 24 december 1821 liet haar toe slechts het lezen
te onderrichten. In 1828 wordt ook gezegd dat zij « een weynig
schryven » en de catechismus op haar programma heeft staan. Doch
het overgrote deel van haar leerlingen leerden slechts spinnen. Deze
brachten naar school hun garen mee, dat zij voor eigen rekening
verwerkten. Haar schoolgangers waren ten andere reeds 10 tot 12 jaar
oud. Een zeer kleine minderheid van de leerlingen betaalden schoolgeld, dat in 1828 per maand 11 cent bedroeg. « In consideratie »
van het zeer groot aantal arme kinderen dat Barbara Seynaeve aanvaardde, betaalde de gemeente haar een toelage van 50 gl. per jaar.
Na 1843 wordt van deze school niet meer gesproken.
Bevolking : 1824 : 116 lln. ; 1826 : 140 lln. (60 j. en 80 m.)
waarvan 120 arme kinderen ; 1831 : 200 lln. (90 j. en 110 m.) .
Eveneens op de « Muizelare », maar dichter bij het dorp, — en
later, vanaf de jaren 1840, in de Tieltstraat, leert de traditie —
hield Nathalie de Bruyne school voor jongere kinderen. Zij was
hier geboren in 1803 en opende haar klas in 1824. In 1833 kreeg
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zij een gemeentevergoeding van 32 F per jaar, die in 1845 nog
slechts 5 F bedroeg. Schoolbevolking : 1824 : 26 lln. ; 1826 : 4011n. ;
1841 : 30 lln. In de j aren 1840 waren het slechts kleine kinderen
die bij Nathalie opgenomen werden, zodat haar klas een kleuterschooltje was in afwachting dat, veel jaren later, in het Klooster
de « echte » bewaarschool zou geopend worden. Dit kleuterschooltje
moet bestaan hebben tot halverwege de j aren 1850. Nathalie de
Bruyne overleed in het godshuis op 15 januari 1859.
Rond 1860 opende Francisca De Maré een huisschool op de hofstede van haar ouders op de « Muizelare ». In 1943 onmoette ik
een oude Pittemnaar die bij Francisca zij n onderwij s had gekregen.
Deze oude man, die over een flink geheugen beschikte, vertelde
over die school, waarover in de geschreven bronnen geen woord te
vinden is, het volgende.
De klas was ingericht in een grote kamer van het woonhuis, waar
een zeventigtal kinderen plaats vonden. De meesteresse werd geholpen in school door een tweede j uffrouw, Louise Verhaeghe uit
Meulebeke. De kinderen leerden er de catechismus, lezen en schrijven.
Cijferen werd weinig beoefend. Dat moest men leren in de school
van « de meester » op het dorp. Alle leerlingen leerden er « spellewerken », ook de j ongens. Het waren kinderen van alle leeftijd
beneden de Eerste — alsdan de ook Plechtige — Communie, die
bij Siska op de banken zaten. De school begon 's morgens te 9 uur
en duurde tot rond de middag ; 's namiddags begon ze te halftwee
en eindigde te vier uur. 's Winters zat de school overbevolkt en
's zomers was er bi j na niemand. Het gebeurde soms dat Siska en
Louise met hun schoolbengels op wandeling gingen naar een andere
huisschool op Meulebeke of Ardooie, als de kinderen goed « gespellewerkt» hadden. Als speelplaats diende de hofplaats van de boerderij.
Zelden moest Siska de roede gebruiken. In 1869 sloot Juffrouw
De Maré haar school omdat in dat j aar de St.-Jozefsschool op de
« Krieke » door de Zusters van Pittem opgericht werd. De meesteresse trad in het zelfde klooster en overleed in 1921.
In de bescheiden die wij onderzochten wordt ook melding gemaakt
van enkele andere schoolhoudsters, nl. Barbara Laethem (1825-1826) ,
Sophie Laethem (1837-1840), Franciscus van Ryckeghem (1823) ,
Victoria de Buck (1823) en de boerenzoon Adriaan Cloet (1816) .
In 1823 vinden wij deze laatste terug als onderwij zer te Warcoing.
Op het hofstedeke van Jacobus Vroman werd er ook school gehouden tussen 1815 en 1824. Hij werd hierin geholpen door zijn
twee godvruchtige j onge dochters, o.m. Francisca. In 1817 telde
dit schooltje 40 lln., doch men onderwees er slechts de catechismus
en de letters.
De traditie herinnert ook nog aan de schoolt j es van de broeders
Parmentier (rond 1870), de gezusters Eugenie en Thecla Canepeel
(circa 1860) en Zalia van de Putte (rond 1860) op de wijk « Berg ».
V. ARICKX

HET VERRIJZENISSPEL TE DAMMIE
1411-1554
Voor de vergelijkende studie van het Verrijzenisspel in onze
Vlaamse steden kunnen de volgende gegevens uit de stadsrekeningen van Damme nuttig zijn. Dit eerste overzicht delen
we hier mede als inleiding tot een voorgenomen publicatie
van de volledige rekeningposten. (Alg. Rijksarchief Brussel) .
Benamingen van het spel
[Spel van] Ons Heren Verrizenesse 1411-1422.
Spel van Ons Heeren Passie ende Zine Verrisenesse 1433.
Moraliteit ter eere vander Verrisenesse van Onsen Heere 1451.
De Verrisenesse van Onsen Heer 1452.
Spel vander Resurexie ons Heeren 1457.
Ons liefs Heeren Verrizenesse 1450 1466.
De Resurexie van Onzen Heer 1474.
De Resurexie 1477 1494.
De Verrysenesse van onsen Sceppere ende Makere den Heere
Almachtich 1482.
De Verrisenesse 1501 1513 1528.

Plaats van opvoering

Alleen voor de jaren 1411-1422 zeggen de rekeningen uitdrukkelijk dat het Verrijzenisspel gespeeld werd « in de
kercke ». De stadsklerk heeft het, na 1422, niet meer nodig
geacht de plaats — die blijkbaar tot omstreeks 1460 de kerk
gebleven is — in de rekening te noemen. Uit de volgende
benamingen van de spelers mag men misschien af leiden dat
vanaf 1460 het spel v66r de kerk of op het kerkplein werd
gespeeld.
Spelers

De priesters van de 0.-L.-Vrouwekerk worden uitdrukkelijk
genoemd in 1411 en 1433. Zij vormen met andere « ghesellen
van der kerke »(die geen priester zijn) een « gheselscap ».
-Bij deze clerici voegen zich in 1423 ook nog « andre ghesellen
met hamlieden» die geen geestelijken zijn.
De benaming «ghesellen van den choore », die in 1455 en
1456 voorkomt, hangt blijkbaar samen met de instelling omstreeks 1450 van de Zevengetijden te Damme en de daar-
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mede verbonden verheffing van de geestelijken tot koorpriesters. In 1457 worden ze « heeren » genoemd. Van 1460 af
schijnt het Verrijzenisspel te zijn overgegaan in de handen
van een speelgroep of -gilde van « abbatementers » die in 1481
als « ghezellen vander Retorycke » optreden. De geboorte van
de rederijkersgilde van Damme blijkt op die jaren 1460-1481
te mogen gesteld worden.
De volgende teksten bieden een grote afwisseling waarin
zich toch een duidelijke evolutie aftekent.
De priesters en andere ghesellen van der kerke 1411.
De ghesellen 1417 1454.
De ghesellen vander kerke ende andere 1422.
De ghesellen vander kerke ende andre ghesellen met hemlieden 1423.
De priesters ende andere ghesellen 1433.
De ghesellen vander kercken doe die speilden eene moraliteit vander
Verrisenesse Ons liefs Heeren 1450.
De ghesellen vander kerken 1451 1452 1466.
De ghesellen vanden choore 1455 1456.
De heeren vander kerke 1457.
De ghesellen van Onser Vrauwen kerke in den Dam 1458.
De abbatementers die ons Heren Verrisenesse speilden 1460.
De speilders van Ons Heren Verrysenesse 1463 1468.
De speilders vander kercke 1464.
De ghezellen van der Retorycke 1481 1494
't Geselscap vanden Retorycke 1497.
Die van der Rethorike 1509.
De speilders die de verrysenesse speilden 1554.

Dagen van opvoering
De stadsrekeningen 1488-1492 en 1498-1499 ontbreken. Niet alle
rekeningen bevatten uitgaveposten voor het Verrijzenisspel. De uitgaven betreffen meestal wij npresenten aan de spelers ; voor sommige
j aren ontbreekt de datum.
De opvoeringen hadden plaats :
op Beloken Pasen 1411 1422 1433 ;
op Paasmaandag 1450-1452 ;
op Paasdag 1454 1455 ;
op Goede Vrijdag (26 maart) 1456.
Gedurende de periode 1461-1554 wordt het spel gewoonlijk uitgevoerd op Paasmaandag : « smaendachs in de paessche daghen ; upden tweesten paeschdach ». Uitzondering brachten de jaren :
1475 1480 1485 : op de zaterdag voor Palmzondag ;
1481 en 1483 : op Paasdinsdag.
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Het Verrijzenisspel van Damme had een grote bef aamdheid en trok de mensen aan uit het ommeland en zelfs uit
Brugge. Een post uit de Brugse stadsrekening van 1543-44
(f. 96 v ) leert dat « veel volcx [uit Brugge] ... ghecostumeirt
waeren te Damme te gane omme de verrissenesse aldaer te
zien spelene ». In 1544 speelden de « ghesellen van St.-Gilliskercke » te Brugge zelf « de verrisenesse Ons Heeren up
't kerckhof aldaer » en ontvingen daarvoor van de wetheren
een wijnpresent van 16 schellingen. De stadsregering van
Brugge begunstigde de onderneming van de gezellen van
St.-Gillis omdat « daermede veel volcx hier in stede ghehouden
was », Bruggelingen die anders « te Paesschen » naar Damme
gingen kijken en verteer maken, tot nadeel van de wijn- en
bieraccijnzen van hun eigen stad.
R. VANDENBERGHE en A. VIAENE

VASTENSPIJS VOOR DE DUINHEREN IN

1568

Op 24 februari (woensdag voor Vastenavond) 1568 zond de boursier van de Duinenabdij te Koksijde naar Duinkerke om de volgende
« partien van vastenspyse ». (Hantbouck Bourserie f. 72 ; archief
Seminarie) .
Eerst 221/2 stoop lysebonsche olie te 32 sc. de stoop.
Item een stick malix rozyn, 12 lb. par.
Item twee sticken ghemeene fygen, 9 lb.
Item 6 pont rys te 4 sc. tpont.
Item 241/2 ponden amandels te 9 sc. tpont.
Item 7 pont baelcorenten te 6 sc. tpont.
Item een broot canariesucre weghende thien pont te 13 sc. tpont,
comt 6 lb. 10 sc.
Item twee brooden ander sucre te 12 sc. tpont weghende 191/2 pont,
comt 11 lb. 14 sc.
Drie ponden en half fyne pepere te 44 sc. tpont.
Vier pont en half spaensche greyne te 20 sc. tpont.
Een half pont groffelnaghels, 3 lb. 12 sc.
Een pont resus van naghelen, 5 lb.
Twee pont spaensche tregie, 40 sc.
Item 2 pont vierzaen, 28 sc. Zes pont cappers, 48 sc.
Twee ponden ghemeene dadels, 20 sc. Een half pont verlezen nueten,
3 lb. 4 sc. Vier oncen inghels sofferaen te 40 sc. donce, 8 lb. par.
Zes stoop sucre serope te 14 sc. de stoop.
Zes pont blau rozyn te 6 sc. tpont.
26 pont fyghen doders te 2 sc. 6 d., comt 3 lb. 6 sc.
— Vgl. de lijst in Biekorf 1933, 309-311.
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HET GEBED VAN KEIZER KAREL
IN DE LEURHANDEL TE BRUGGE

1718

Een straatzanger liep gedurende de koude decemberdagen
van 1718 te Brugge rond om zijn vliegende bladen met het
krachtig gebed van Keizer Karel aan de man te brengen.
Dit werd op 10 december aan bisschop van Susteren gesignaleerd, en dadelijk werd de kanunnik-censor uitgestuurd om
al de exemplaren in beslag te nemen en te verbranden. De
bisschoppelijke Acta hebben een exemplaar als document bewaard en ingeschoven op bovengenoemde datum.
Het vliegend blad — wit papier zonder watermerk —
meet 15 bij 20 cm. Heel de tekst is omlijst door engelenkopjes in houtsnede. De inleidende tekst is gezet in romein,
terwijl het gebed zelf (vanaf de woorden : 0 Gebenedijden
Heere...) in een gothische letter staat.
Hier volgt nu de tekst van dit blad.

CRACHTIGH GEBEDT
van het Heyligh Kruys Ons Heeren Jesu Christi
Gebracht uyt den hemel aen den Paus Leo door eenen Engel
Godts, het welck hy daer naer gesonden heeft aen den
Koningh Carel, als hy ten stryde soude gaen.
Soo wie dit leest, oft hoort lesen, en sal niet haestelij ck sterven,
nochte in geen water verdrincken, nochte in geen vier verbranden,
nochte geen fenijn en kan hem hinderen.
Is 't datter eenigh tempeest geschiedt van donder en blixem, daer
dit Gebedt in huys is daer en sal geen schaede geschieden, soo
wanneer een Vrouw als sy in arbeyt is dit Gebedt leest, oft hoort
lesen, ofte op haer rechte borst leght, met Godts gratie sal sy
haestelijck verlost worden, ende leght dit Gebedt inde rechte handt
van het kint, het sal sijn Doopsel ontvangen, ende verlost worden
van sijne vyanden.
Ende waert datter eenigh mensch sieck waer van S. Jans oft
S. Cornelis sieckte, leght dit Gebedt in sijne rechte handt, hy sal
gesont opstaen.
In den Naeme Jesu moet dit geschieden. Onsen Vader etc. want
dit is sijn Koningrijck, sijn kracht en heerlijckheyt inder eeuwigheyt.
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[Tekst van het Gebed]
O Gebenedijden Heere Jesu-Christe Gij zijt gestorven aen den Galgenboom des Kruys voor ons zondaers altemael.
Heyligh + Kruys Christi zijt met my.
Heyligh + Kruys Christi zijt mijn betrauwen.
Heyligh --I- Kruys Christi zijt een waerachtigh licht mijnder ziele saligheydt.
Heyligh + Kruys Christi keert ende weirt van my alle snijdende
Sweerden.
Heyligh + Kruys Christi keert ende weirt van my alle Wapenen.
Heyligh + Kruys Christi keert ende weirt van my alle quaedt.
Heyligh + Kruys Christi stort in my alle goedt.
Door het Heyligh + Kruys Christi kome ick op den wegh mijnder
saligheyt.
Heyligh + Kruys Christi keert ende weirt van my allen noodt des
doodts ende geeft my het eeuwigh leven.
Heyligh + Kruys Christi behoedt my van allen noodts mijns lichaems.
Dat Heyligh + Kruys Christi aenbidde ick altoos.
O Ghekruysten Jesus van Nazareth ontfermt u mijnder ziele / op dat
den boosen vyandt van my vlieden magh / sienelijck / ende onsienelijck / van nu tot inder eeuwigheydt. Amen.
In de eere van Jesu Christi Dierbaer Bloedt.
In de eere van Jesu Christi Passie ende schandelijcke Doodt.
In de eere van sijne heylige Verrijssenisse / heyligh Kruys / ende
Goddelijcke Menschwordinghe / waer door hy ons wilt brengen tot
onse ziele saligheyt.
Alsoo waerachtigh als Jesus geboren was op den Kerstnacht.
Alsoo waerachtigh als Jesus besneden was op den Maendagh.
Alsoo waerachtigh als de dry koningen Offerhande deden op den derthienden dagh.
Alsoo waerachtigh als Jesus gekruyst was op den goeden Vrydagh.
Alsoo waerachtigh als Nicodemus ende Joseph / Jesum van den Kruyse
deden / ende hem in het Graf leydende.
Alsoo waerachtigh als Jesus verresen was.
Alsoo waerachtigh als Jesus ten Hemel is opgeklommen / soo dat
den Heere Jesus my wilt bewaere tegen a ll e mijne vyanden sienelij cke / van nu tot inder eeuwigheyt.
O Hemelschen Vader in uwe handen bevele ick mijnen geest. Amen.
Jesus Maria Anna — Jesus Maria Joseph — Jesus Maria Joachim.

Zeventig jaar later, op 10 mei 1788 werd opnieuw een superstitieus
gebed van Keizer Karel door de bisschoppelijke censuur uit de circulatie genomen. De exemplaren waren gedrukt te Brugge bij Bogaert.
Dit krachtig gebed heeft tot in onze tijd zijn populariteit behouden. Het kent veel varianten, om te beginnen Keizer Karel
(Karlemanje — Karel V) verspringt van persoon. Sommige versies
hebben bijzonder de soldaten op het oog en beloven dat ze niet
zullen vallen in de handen van hun vijanden, « noch in geen veldslagen overwonnen worden ». Andere verzekeren bevrijding « van
82 ongelukken » als men dit gebed op de rechterzijde draagt en
voegen erbij : « die ermede spot moet boetveerdigheid doen ». —
Zie Biekorf 1939, 26-28. Bibliografie bij K. C. Peeters, Volkskundige
Aantekeningen, blz. 179.
J. GELDHOF
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MENGELMAREN
IN HET ST.-,DANSHOSPITAAL TE BRUGGE

Van de hand van J. Penninck verscheen Het Sant-Danshospitaal,
een geillustreerde brochure van 40 blz. De eerste helft ervan is een
bondig historisch overzicht van de instelling en een beschrijving
van de gebouwen. In een tweede deel worden het Memlingmuseum
en de andere kunstschatten van het Hospitaal beschreven. Een praktische gids, die gidsen en bezoekers het nodige aan de hand doet
om de aloude stichting en haar kunstwerken te leren kennen. Een
volgende druk mag gerust wat meer zakelijke uitleg geven over de
symboliek en de figuren van sommige schilderijen. De belangstelling
daarvoor groeit met de dag. (Te bestellen door overschrijving van
25 F op P.C. 1644.54, Heemkundige Kring M. Van Coppenolle,
St.-Andries) .
B.
WENDUINE IN DE HAND

Over Wenduine gaf B. Machiels een mooi verzorgde brochure
uit (Kent U Wenduine ?), waarin de geschiedenis van de gemeente,
alsook de ontwikkeling van de badplaats aldaar in het kort wordt
geschetst. Velen zullen dit zonder wetenschappelijke pretentie geschreven boekje met plezier ter hand nemen. Het leest zeer vlot.
Misschien hadden enkele ondertitels het lezen ervan nog gemakkelijker gemaakt.
Keurige illustraties uit het verleden van de gemeente en uit haar
wording tot badplaats, alsook twee plannen, verhogen nog de waarde
van het boekj e, dat zeker in de smaak zal vallen van de vreemdelingen
die in de zomer te Wenduine komen verblijven.
JOS. DE SMET
GEBED VAN DE VINKENIER

Het Gemeentelij k Feestcomité van Deerli j k heeft de vinkeniers
van Vlaanderen bedacht met een mooi « zant t e » : een kleurige
Sint-Franciskus die preekt tot de vogelen. Nog mooier is dat prentje
op de keerzijde waar Leon Defraeye, de man van de geschiedenis
en het volksleven van Deerlijk, een dichterlijk « gebed van de
vinkenier » ten beste geeft. Een voorbeeld van gezonde, levende
volkskunde. Hier moge gewezen worden op het slot van dit lyrisch
gebed waarin de H. Franciskus van Assisi, de apostelen Filippus en
Jakobus en Sint-Jan voor de Latijnse Poort als « beschermers van
de vogels en van de vinkeniers » worden aangeroepen. De auteur zal
wel zelf eens in Biekorf dat patroonschap van de vinkenierswereld
willen toelichten.
13.
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HEKSENWAAN IN LEIELAND

De heksenprocessen in de eeuw van Rubens en Vondel. wie
wil daarover nog een oordeel uitspreken in onze eeuw die de rechten
van de mens in de mond heeft en zelf in barbaarsheid uitmunt.
Dan maar liefst er een kermis van maken en de heks verbranden op
een folkloristische brandstapel, zoals te Ieper en te Nieuwpoort.
De vonken spatten zelfs op de « Slaper » van Veu rn e, die dreigt
in die sabbat van de Westhoek mee te dansen.
De hekserij , die G. P. BAERT historisch behandelt (Heksenprocessen in de Leiestreek, in Jaarboek 1962 van Kunst- en Oudheidkundige
Kring - Deinze, blz. 179-220), speelt in de Leiestreek, van Olsene
naar Kruishoutem toe. Het l andschap moet niet beschreven worden,
een grote kaart van de streek (uit Beaurain 1690) , in prachtige
reproductie, plaatst er ons middenin. En hoor dan de mensen spreken,
a angeklaagden, getuigen en rechters, in de verdwazing die de bladen
van de procesbundels vult. Over betovering v an kinderen, koeien,
paarden, over de betovering van de boterkarn, over belezing en
onttovering : een geografische verlenging van « Toverye in het Brugse
Vrye », en dat alles in de jaren 1651-1661. En verteld door een
schrijver die heden en verleden kan doen sprankelen van leven. Dat
bewijst hij in de j aargangen van dat steeds hoogstaande Jaarboek
van Deinze, en ook elders in blad en boek van Bokrijk tot Bachten
de Kupe.
A. V.

LIEDJE VAN CECILIA

Een oud Brugs vrouwtje « zong » verleden j aar het volgende
liedje zover ze kon. Het is niet volledig ; ik deel het hier mede voor
mogelijke aanvulling. — P. F.
Cecilia mijn tante
die schone keizerin
haar lampe kost nie' branden
't er was geen olie in.
Ik kwam Cecilia tegen
al langst de waterkant
met violette blommekes
al in haar 'n rechten hand.
Sint Jozef en Cecilia
ze droomden enen droom
dat Jezus' purper mantelken
lag onder den palmenboom ..
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DE MAN VAN ' T MANNEKE

Een biografie van Alfons Van Hee
door Karel M. De Lille
Ditmaal heeft Pastoor Van Hee zijn biograaf gevonden.
Hugo Verriest kende hem te goed om lang en veel over die
numero vier van zijn Vlaamse Koppen te schrijven. Pastoor De Gryse
bezorgde ons een eerste bondige levensbeschrijving met bloemlezing
uit het Manneke. Verheugend is dat een wakkere zoeker en schrijver
van de j onge generatie zich aan het werk heeft gezet en geen moeite
heeft gespaard om een definitieve biografie van die populaire Westvlaamse figuur samen te stellen. Zijn merkwaardige speurzin heeft
tal van geschreven documenten achterhaald. Een voorraad van
mondelinge overleveringen uit familie en vriendenkring kon nog
worden geborgen. Een aanzienlijke documentatie, die door de vaardige
pen van de auteur tot boeiende, vlot lezende hoofdstukken werd
verwerkt. Nauwkeurigheid en critische zin gaan samen met een
realistische visie op het karaktertype van Van Hee, terwijl elke
bladzijde zegt dat ze con amore geschreven is. Een echt vuurwerk
van anecdoten brengt deze evocatie van de wereld van Blauwvoeterie,
Vlagge en Swigenden Eede, van al die koppen die in hun doen,
spreken en schrijven draaien rond de Man : de énige die 't Manneke
uit de Mane kon doen schijnen. Een kermis voor geest en hart.
Een boek om te lezen en te herlezen, een van de bovenste plank
in elke -eigen en elke openbare bibliotheek. (Een boek in-8 van
178 blz. met buitentekstplaten. Prijs : 125 F ; te bestellen door overschrijving op P.C. 617109 K. De Lille, Cartonstraat 40, Ieper) .
A. V.

IN MEMORIAM O'FLANDERS

Alderik Vincke van Brugge werd in 1897 de eerste lekebroeder
van Tongerlo sedert de Franse Revolutie. Hi j is op 16 januari 11.
overleden in zijn 86e jaar. In zijn schrijversnaam had hij Vlaanderen
en Ierland versmolten, de twee vaderlanden van zijn hart. Hij was
een van de oudste medewerkers van Biekorf. In onze jaargang XXI
(1910 ; bijblad) publiceerde hij als Remo een studie over San
Giuliano dei Fiamminghi te Rome. In 1923-1924 volgde zijn uitvoerige mededeling over de Middeleeuwse handelsbetrekkingen tussen Vlaanderen en Genua. Deze studiën zouden later opgenomen
worden in zijn bekend en steeds waardevol werk : Toen Vlaanderen
groot was (Brugge 1930) . Voor het Groene Erin werd hij gezant,
hardloper en troubadour midden ons. Germaans-Keltisch was voor
hem geen kloof maar een band, en het vuur dat hij in zich droeg
was zo heilig dat iets ervan zal blijven nawerken en in dankbare
herinnering voortleven.
B.
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GOEDE MANIEREN AAN TAFEL

in de Bourgondische eeuw
De volgende regels van wellevendheid komen voor in een handschrift van omstreeks 1450, bewaard te Parijs. (Bibl. Nationale
nr. 7398-2) . Hier volgt de vertaling uit het oudfrans.
Leg geen brok uit uw mond weer in de schotel.
Dop uw brood niet in het zoutvat.
Vermijd overdaad in eten en drinken.
Zo ge zopt in uw kroes, drink de wijn uit of giet hem uit.
Maak geen herrie als men de schotel voor u wegneemt.
Hang niet, bij 't luisteren, op uw elleboog over tafel.
Steek uw brok niet op uw mes, dat kan u kwetsen.
Wrijf uw neus niet met de hand die het vlees houdt.
Bied aan niemand de rest van uw potage aan.
Besmeer het schoonlaken (tafellaken) niet.
Leg uw resten in een schotel samen.
Snuit uw neus niet overluid over tafel.
Spuw niet uit over de tafel heen.
Zitten er veel genodigden aan, dan betaamt het niet winden
te laten.
Deze regels waren bestemd voor personen van adel en uit de
gegoede stand. De tafelvork was toen nog niet in gebruik.
M. P.

VOLKSLEVEN TE OOSTENDE

De stad Oostende, die nu een Museum voor Folklore heeft geopend, mag « een keerse branden » — en geen kleine — voor ARY
SLEEKS, de bezieler van de Oostendse Folklorekring « De Plate ».
En de auteur van een reeks merkwaardige monografieën over het
volksleven van zij n stad. Zes nummers van elk ca. 120 blz., rijk aan
inhoud, vlot geschreven, keurig gedrukt en geïllustreerd, vormen
de eigenlijke folklorereeks. Hier volgen de titels : 1. Oude Oostendse
kinderrijmpjes en volksliedjes. 2. Bijgeloof en volksremediën te
Oostende. 3. Het Oostendse dialekt. 4. Oude Oostendse volkstypes. 5. Oude Oostendse straten en gebouwen. 6. Oude Oostendse
afspanningen, danszalen en cafés-chantants. De nummers 2 en 3
zijn uitverkocht ; de prij s van nr. 1 is 25 F ; de nrs. 4-6 kosten
elk 80 F. Een zevende nummer is van historische inhoud (Vijf glanspunten uit de geschiedenis van Oostende) en behandelt natuurlijk
op uitvoerige wijze het Beleg en de Oostendse Kompagnie (prijs :
80 F). De werkjes zijn te bekomen door overschrijving van de
aangeduide prijs op P.C. 587.30 (Karel Seys, Oostende) .
B.
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BAKELANDT OF DE EXEMPLAIRE ROVERSKAPITEIN

De boerenknecht uit Lendelede, zedelijk verlaten j ongen, groeit
op in boeverij. Vlucht in en uit het Franse leger, conscrit, deserteur
en nogeens conscrit. Zo belandt hij bij een « bende » die leeft van
roof op Westvlaamse wegen. Achttien maanden teren zij op reiziger
en boer. Een Pittemse boerin, Catharina De Smet, wordt bij ongeluk
« de moord » van de bende. Een boerin van Staden, de weduwe
Schoonheere, zet de gendarmes op het spoor van de rovers, en 't spel
is uit. Over Kortrijk en Ieper worden, vanaf maart 1801, niet minder
dan 33 betichten opgebracht naar Brugge, hoofdstad van het departement. De kerken waren weer geopend en de welkomstgroeten aan
Bonaparte en Josephine pas binnengehaald toen het proces werd
opgeroepen. Op Allerzielen 1803 vielen 24 koppen v66r het Mandeke
(Panier d'Or) op de Markt te Brugge onder de guillotine van het
huidige Gruuthusemuseum. Voor roversbenden kende de justitie
geen pardon. Vijf j aar tevoren, in 1798, had dezelfde Markt van
Brugge de 21 koppen zien vallen van de bende Salembier.
In de bende van 1799-1801 was Louis Bakelandt nooit de aanvoerder geweest. De feitelijke leider van de ordeloze hoop was veeleer
Busschaert van Ichtegem. Bakelandts naam was echter verbonden
aan de moord van Pittem, de enige moord die ten laste van de
bende werd gelegd. Het volk beschouwde hem dan ook als de
kapitein van de bende van het geheimzinnige Vrybusch, geen bende
immers zonder kapitein. Zo werd Bakelandt de vedette van vliegend
blad en marktlied reeds in de eerste weken na de terechtstelling.
Stof voor een boek zou hij eerst worden vi j ftig j aar later.
Het jaar van de nieuwe geboorte van Bakelandt is 1858, het jaar
van Gezelles Kerkhofblommen en Dichtoefeningen. De scholen en
Conscience hadden het volk leren lezen, er was vraag naar literatuur
van bloed en moord in 't vlaams. De Kleine Katholieke Bibliotheek
van Van Hee te Roeselare bracht een Bakelandt van Pieter Cracco
op de markt in een kader van zedelessen. Victor Huys van Geluwe,
alsdan collega van Gezelle te Roeselare en later pastoor van Zillebeke, begon met een Bakelandt in feuilletons voor de bladen van
Neut te Gent en te Brugge. De concurrerende uitgevers Neut (later
Siffer) en Snoeck hadden opeens elk hun Bakelandt en brachten hem
van 1858 tot 1890 in een dozijn uitgaven op de markt. De vierde
uitgave van Huys (1890) werd zelfs verzorgd door niemand minder
dan Guido Gezelle in samenwerking met zijn broeder Jozef, uitgave
die zou betrokken worden in een taal- en zedekundige polemiek
tussen Dr. Claeys en de redactie van Biekorf. (Daarover Biekorf
1961, 279) .
Bakelandt staat nu een eeuw lang in de actualiteit en heeft dienst
gedaan als exempel van de roverskapitein die zo diep gevallen was
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ten gevolge van zijn ongodsdienstigheid (Huys), van zijn nieuwgezinde sociale denkbeelden (Cracco), van zijn republikeinse en
franse gezindheid (Plancquaert 1882) . Frankrijk als bron van alle
kwaad en van Bakelandts verderf, kreeg ook een aangepaste plaats
in de vierde, verbeterde uitgave van Huys (1890) . Onze eeuw bracht
nog een paar versies van een Bakelandt als filou (1923) en als
gangster (1954) in bewerkingen die de moralisatie tot het commerciële minimum hebben herleid.
Prof. Eg. I. Strubbe die in 1927, in samenwerking met E. Hosten,
Bakelandt en zijn bende heeft gedemitologiseerd, plaatste nu onlangs
in Volkskunde (63e jaargang, 1962, blz. 158-173) een bijdrage over
De metamorfoses van de Bakelandt-figuur (1803-1961). Onze samenvatting wil de lezer de weg wijzen naar deze belangrijke en boeiende
studie.
A. V.

DE DUINENABDIJ TE BRUGGE

Het Seminarie van Brugge, gevestigd in de Duinenabdi i tweede
versie, is een bezienswaardigheid van de stad. De monumentale
kloostergebouwen zijn een barokensemble dat in Vlaanderen zijn
weerga niet heeft. Beeldhouwwerk, schilderijen, verluchte handschriften, wiegedrukken vormen een kunstpatrimonium waardig van de
gebouwen. De keurig gedrukte en geïllustreerde gids, samengesteld
door Kan. Janssens de Bisthoven, archivaris van het Bisdom, is
een welkome verrijking van onze oudheidkundige documentatie. In
feite het eerste zelfstandige vademecum over het monument en zijn
inhoud. Gelukkige seminaristen uit de oecumenische tijd, die hun
veelzijdige oriëntering zien aanvullen door een heldere wegwijzer in
eigen huis. Op de wandeling door gangen en zalen ontmoet men
een galerij portretten die heel de geschiedenis van de bisdommen
Ieper en Brugge weerspiegelen. De auteur vraagt terecht onze bijzondere aandacht voor de grisaille-panelen van de graven van Vlaanderen. De tien eerste panelen van de reeks zijn inderdaad een
artistiek en historisch document van nationale betekenis. Een uitvoerige studie over deze Bourgondische panelen wordt door de
auteur voorbereid. — De zeer verzorgde illustratie van het boek
omvat 32 buitentekstplaten plus drie bladzijden met de 52 wapenschilden vane
d abten van Duinen in kleurendruk. Deze heraldieke
bijlage, die naar moeilijk te bereiken documenten werd uitgevoerd,
zal in ruime kring gewaardeerd worden. — A. V.
— B. JANSSENS DE BISTHOVEN. De abdij van de Duinen te Brugge.
Uitgegeven door de Gidsenbond, 1963. Formaat 13 X 18, 72 blz. ;
illustratie. Prijs : 65 F (te bestellen door overschrijving op P.C. 4114.23
Gidsenbond Brugge).
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN

APPOORTBERDEKIN. — Houten bord waarmede in de kerk wordt
omgegaan om kerkgeld. (Het geïnde kerkgeld heette « appoort ») . De
rekening over 1526 van het Godshuis de Leugemeete te Gent (ed.
Bethune - van Werveke 181 ; Gent 1892) heeft de volgende posten in
de rubriek betreffende de kapel. « Betaelt Bavin de Bisschop scrynwerckere van eenen appoortberdekine te makene, 4 gr. Item Pieter de
Brune scildere van tzelve berdekin te schilderre, 6 gr. » - - Vgl. berdekin
te Ieper in 1449 (Biekorf 1962, 31).
BIERWERCKER. — Biervoerder. De rekening over 1564 van de
Duinenabdij (Bourserie ; f. 43) noteert de volgende uitgaven. « Den
16. aprilis te Nieupoort van twee tonnen waegebart (een soort van bier)
te 48 sc. de tonne. Item den bierwerckers, 4 sc. ». — De betaling aan
de biervoerders betreft het « pynen » van de tonnen, d.i. het overbrengen naar het schip waarop ze naar het klooster te Koksijde vervoerd werden. — WNT heeft bierwerker in een Haarlemse tekst van
1751.
HOEYBUELC. - Hooiland ; grasland dat gebruikt wordt om hooi
te winnen. Wvl. hooibilk. De baljuw van Oudenaarde noteert in 1383
dat het land van Jan van Heuzen « heeft al dit jaer ledich gheleghen,
zonder eenen hoeybuelc, die hi tsjaren maeyhen dede, daer af dat hi
heeft ghegheven van pachte vier pont ». (Baljuwrek. ed. De Pauw, 426).
PRIJSVOEDER. — Een gevestigde maat in de « loyale bemesting »
die voor de prijzij moet dienen. Een pachtcontract voor een hofstede
te Nederzwalm (0.-V1.) bepaalt in 1390 een hoeveelheid van « 33 prijsvoeder mest ende 3 hoeppe » te voeren op 11 dagwand braakland ; bij
het weggaan moet de pachter « 30 prijsvoeder mes int hof » laten.
(Cartulaire de Beaulieu-Petegem 193). Volgens de Costumen van Oudenaarde uit 1540 stond een « prijsvoer » gelijk met twee « treckvoeren ».
Als synoniem van prijsvoer komt scatvoer voor te Westrem in 1416.
(Lindemans, Gesch. Landbouw I 249 ; II 51) .
STEPEREN. - - Schoonmaken, schuren. De boursier van de Duinenabdij (bij Veurne) betaalt in 1568 « Pieryne Fleurs van 44 daghen
te steperen » in de prelatuur (het huis van de abt). Ook Janneken
Smets ontvangt haar loon « van 15 daghen te steperen » in hetzelfde
huis. (Handboek 1568. f. 62 v-63) . Het dagloon is 3 schellingen par.
De betalingen betreffen de grote (wekelijkse) schoonmaak, het zware
schuur- en schrobwerk in de keuken. — Steperen werd met dezelfde
bet. opgetekend door De Bo en Gezelle (Loquela s.v.). Is steperen met
die bet. eigen aan het Westland ? — In dezelfde rekening van 1568
wordt « schueren » gezegd voor het poetsen van koper en tin.
STEEPERGHE. — Werkvrouw die stepert, die uitgaat om te steperen
(schoonmaken ; schuren en schrobben). « Margriete Landuyts steeperghe heeft geholpen inde wasscherie eenen dach de weecke te 4 sc.
sdaechs ». Zo noteert de boursier van de Duinenabdij (Veurne) in zijn
rekening van 1564 (f. 39 ; archief Seminarie). De « steeperghe » werkte
als « joncwyf » (hulp) van de « waschvrauwe », die aan het hoofd
stond van de wasserij. — Steperege werd voor Poperinge opgetekend
door Gezelle (Loquela 1884).
A. V.
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VRAAGWINKEL

Vlaamse Zege
Spreken onze vissers nog van de « Vlaamse Zee » en hoe is die
Zee, in hun voorstelling, afgebakend ?
S. D.

Landelijke hospitalen
In Biekorf (1963, 52) lees ik dat Langemark reeds in 1366 een hospitaal bezat. Zijn er ook landelijke hospitalen in Vlaanderen bekend
v6l r 1300 ?
L. M.

De Fabrikant : Roeselaars weekblad 1847
Het Tieltse weekblad De Thieltenaer, 5e jaar, nr. 41 (zondag 10 october 1847) kondigt aan dat de volgende woensdag, 13 october, te
Roeselare een weekblad zou verschijnen onder de titel De Fabrikant.
Volgens het uitgezonden prospectus zou het nieuwe blad « zich voornamelyk onledig houden met middelen te beramen ter verzachting van
het lot der noodlydende volksklas, en yverig medewerken tot het
helpen opbeuren van koophandel en nyverheid ». — Is dit weekblad
werkelijk verschenen en hoelang ? Het oudste bekende weekblad van
Roeselare was tot nu toe, meen ik, De Landbouwer, gesticht in 1848
(volgens mededeling van J. Delbaere in Biekorf 1960, 281).
C. B.

Chalosse-wijn
Is deze wijnsoort heden nog bekend ? In Brugse rekeningen uit de
jaren 1750 vind ik herhaaldelijk Chalosse, ook Chalossewijn, onder de
aangekochte wijnsoorten vermeld. Soms in gezelschap van Tours en
Haut-Anjou.
V. E.

Voet in de rechtstaal
« Kun-je gij uwe voet nevens den dien van mijn dochter zetten ? »
Zo vroeg mijn grootvader plechtig aan de jongeman die mijn vader
Lou worden, toen deze de vraag « om de dochter » stelde. De betekenis
was : Kunt ge evenveel inbrengen. Dat was te Lauwe omstreeks 1880.
Vader heeft die spreuk dikwijls aangehaald voor de leute. En toch
vind ik een reukje van rechtstaal in die zegswijze van « de voet zetten
nevens... » Het woord is aan de juristen !
J.v. de P.

De duvel voor zijn nieuwjaar krijgen
Wat betekent eigenlijk die spreuk ? « Hij kreeg den duvel voor zijn
nieuwjaar » : zo vind ik ze opgetekend, als gehoord te Blankenberge.
op een snipper zonder naam en zonder uitleg, maar gedateerd 1924.
E. N.

Polidoor Malbrant
Op de naam van deze auteur staat een werk : « De Beurzensnijders.
Verhaal uit het leven eener Brugsche familie ». Gedrukt te Wetteren
in 1872. Waar kan ik biografische gegevens over deze schrijver vinden ?
Of is het een schuilnaam ?
P. D.

Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 82, Brugge
Abonnementsprijs : 125 F.
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DE GILDE VAN DE SCHERMERS TE BRUGGE
1444-1905

De St.-Michielsgilde van de schermers werd in 1521 door
de Brugse stadsregering als een gepriviligieerde wapengilde
erkend. Op 26 mei van dat jaar speelden de schermers op
de Karmersvest tussen de twee doelen « naar het koningschap
van ere » : dit was hun eerste koningsfeest, en bij deze gelegenheid « wiert eene ghilde ghemaekt ». Zo verhaalt Zegher
van Male in zijn Lamentatie van 1577-91 (blz. 120-121) . En
feite li jk treden de schermers, die reeds lang tevoren in een
(niet gepriviligieerde) gilde verenigd waren, vanaf 1521 op
als vijfde officiële wapengilde van Brugge, na de twee voetbogen (oude en jonge St.-Joris), de handboog (St.-Sebastiaan)
en de busschieters of kolveniers (St.-Barbara). In de officiële
lijst van Joost de Damhouder (Magnificentia 1564) prijken
ze op hun vijfde plaats, alleen nog gevolgd door het kakkernest van de bevoorrechte gilden, met name de « bollaerts »
of balschieters. De schermers of « hallebardiers » kregen alsdan van de stad een jaarlijkse toelage van 48 pond zoals de
jonge voetboog, de handboog en de balschieters ; de oude
voetboog en de busschieters ontvingen resp. 160 en 72 pond.
De erkenning van de schermers schijnt van een mindere
graad geweest te zijn dan die van de vier « ghezwooren gilden
vanden boghen ende coleuverniers ». Op de viering van de
uitvaart van Keizer Karel in januari 1559 te $rogge droegen
de vier gezworen gilden, volgens het protocol, elk zes toort-
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sen ; de schermers daarentegen, in parure zoals de andere
gilden, mochten er maar vier dragen. Opmerkelijk is het prestige van de kolveniers die met voet- en handboog gelijkgesteld
warden hoewel ze, als officiële gilde (erkenning ca. 1517),
weinig ouder waren dan de schermers (1).
De vier « oude » gilden moeten de jongere St.-Michielsgilde van de schermers scheef hebben aangekeken. De bogen
rekruteerden hun leden uit de hogere stand van ambtenaren,
kooplieden en gegoede burgerij, de schermers kwamen uit
de mindere klasse « al meest aerme ende schamele ambochtslieden » ( 2 ) . Eerst in de 17e eeuw — de eeuw van de floret
zal de schermersgilde door nieuwe ambtsadel en gegoede
burgerij worden gepatroneerd.
Voor zover bekend heeft de Brugse St.-Michielsgilde — die
in 1905 is uitgestorven — geen prinselijk octrooi gekregen.
De Gentse St.-Michielsgilde, die nu in 1963 jubileert, kreeg
haar octrooi in 1613 van de Aartshertogen en werd dan een
« souvereine en ridderlijke hoofdgilde ». Deze vorstelijke
erkenning was voorbereid door de bestaande groepering
(gilde ? ) van schermmeesters ; de schermschool, die in 1608
genoemd wordt, was dan zeker niet nieuw. Reeds in 1547
reikten de Gentse schepenen aan een van hun poorters het
getuigschrift van « schermer » (schermmeester) uit na een
proef die hij had doorstaan voor een jury van Brugse schermmeesters ( 3 ) . Zo Gent zoveel later dan Brugge met een confrerie
van schermers in de geschiedenis treedt, dan ligt dit mogelijk
aan het verzet van de oude wapengilden die te Gent langer
dan te Brugge hun exclusiviteit wisten te handhaven. De
Gentse gilde van 1613 hanteerde dan ook een ander wapen
dan de oude Brugse schermers : de schermdegen (floret) was
in voege gekomen. Het Gentse stichtingsjaar 1613 ligt reeds
in de moderne periode van de schermkunst.
De « voorgeschiedenis » van de Brugse schermers is belangrijk, al zijn de documenten uit de vroege periode niet overvloedig.
Het jaar 1444 brengt het eerste getuigenis over het bestaan
van een zekere organisatie van schermers te Brugge. Een
vroege datum. Die geschiedenis moet echter bekeken worden
(1) Annales Soc. d'Emulation 73, 1930, 51.
(2) Gilliodts, Mémoriaux de Bruges I 228. De tekst is uit een
sententie van 1525.
(3) De Potter, Gent van den oudsten tijd tot heden V 237. Over de Gentse St.-Michielsgilde bestaan verscheidene belangrijke
monografieën, o.m. F. Vander Haeghen en P. Claeys. De Brugse
gilde daarentegen moet het stellen met een paar bondige vermeldingen (A. Vande Velde, in Kunst IV, 1900, 150 en A. Schouteet in
Gemeenteblad 1934) .
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in de perspectief van de schermkunst in het Westen gedurende
het tijdvak 1450-1550. Daarover een korte toelichting.
Het schermen met blanke wapens stond vóór de 15e eeuw
niet hoog aangeschreven. In Engeland was het verboden
schermschool te houden. Schermers stonden niet hoger aangeschreven dan kunstenmakers, goochelaars en berenleiders,
zwervend volk zoals zij ( 4 ) . Het spel met het korte zwaard
en de zwaarddans (eveneens met korte zwaarden) kwam zeer
in de mode omstreeks 1400, talrijk zijn de Vlaamse dorpen
die in de 15e en 16e eeuw een gezelschap van zwaarddansers
(zweertreiers) naar de processies en kermissen in stad en
land uitzenden ( 5 ) . Dit « spelen met zweerden » was steeds
een vertoon met korte zwaarden. Omstreeks 1450 begon de
doorbraak van het lange zwaard, een zwaard dat soms manshoog is en met de twee handen wordt gehanteerd. De kunst
van het lange zwaard veronderstelt grote kracht en vaardigheid, een meester van het lange zwaard (maistre de la longue
espee) was ook steeds een virtuoos in het hanteren van allerlei wapenen als slagbijl, brakemart en (de opkomende) hellebaard. Schermmeesters, afkomstig uit Beieren, Zwaben en de
Zwitserse kantons, reisden rond in Frankrijk en in onze Lage
Landen, stichtten er « schermscholen » en verspreidden de
kunst van de « Vechterey » ( 6 ) . Hertog Maximiliaan van
Oostenrijk, de echtgenoot van Maria van Bourgondië, leerde
zelf de burgerlijke schermkunst met het lange zwaard, zoals
hij ook de burgerlijke piek leerde hanteren. Zijn voorbeeld
was natuurlijk een zegen voor de nieuwe kunst. De burgerman, die zo gaarne ridders en prinsen nadeed, kon nu vrij
optreden in geschoolde « tornooien te voet ». En de titel « Meester van het lange zwaard » (Meister des langen Schwerts)
werd een soort kampioenstitel die hoog in aanzien stond en,
krachtens keizerlijk octrooi, oorspronkelijk alleen werd toegekend op de Frankfurter Messe waar jaarlijks meesters uit
alle landen samenkwamen.
Het eerste handboek over schermkunst met het lange zwaard
werd nog gedurende het leven van Keizer Maximiliaan in
1516 te Wenen uitgegeven door Andre Paurnfeyndt ( 8 ) .
(4) P. H. Reaney. Dictionary of British Surnames 286 (Londen
1958).
(5) Zie o.m. Leisele, in Biekorf 1962, 165.
(6) Th. Hampe. Die fahrenden Leute in der deutschen Vergangenheit 94 (Jena 1924). - Magasin Pittoresque 42 (1874) 170.
(7) Zie de houtsneden van Hans Burgkmair bij G. Hirth, Kulturgeschichtliches Bilderbuch I nr. 104. De Vechterey krijgt ook een
voorname plaats in de uitbeelding (houtsnede) van de Grote Optocht
van Maximiliaan (Hirth I nr. 178, 184, 185, 189).
(8) Ergrundung ritterlicher Kunst der Fechterey. . Wenen, per
Hieronymum Vetorem, 1516 ; met 36 houtsneden,
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Albrecht Durer illustreerde in 1529-36 een handboek over
schermkunst ( 9 ) en in 1536 gaf Willem Vorsterman te Antwerpen het geïllustreerde tractaat uit « La noble science des
j oueurs despee », dat uitdrukkelijk handelt over « lespee á
deux mains et aultres semblables espees lesquels ion use à
tout deux mains... » (10).
Het « zweert van tween handen » was het typische schermwapen van de meesters en « provoosten » die omstreeks 1440
te Brugge begonnen « schole » te houden. Toch stonden ook
het korte zwaard en « andere consten » op het programma.
Men leerde er ook kunsten die vooral op spektakel waren
gericht.
In 1444 waren er te Brugge reeds schermmeesters genoeg
om over te gaan tot het stichten van een vereniging. Op
Driekoningendag van dat jaar hadden ze een « brief inhebbende vele ordonnancien ende verbanden... onderlinghe ghemaect ende bezeghelt ». Dit was echter zonder oorlof van
de magistraat. Door de wetheren werd deze brief op 15 oct.
1454 « ghecasseert ende te nieuten ghedaen », de schermers
mochten de ordonnantie niet langer onderhouden, hun « ghilde
ende broederscip » mocht echter wel in stand blijven doch een
eed mocht niet afgenomen worden ( 11 ) . Uit welke hoek was
er verzet tegen de nieuwe gilde gekomen ? De opposanten
waren niemand anders dan de Brugse « constenaers » ofte
kunstenmakers, die de schermers beschouwden als concurrenten : de nieuwe school bracht hun broodwinning in gevaar.
Twee jaar later was de wind gekeerd. De wetheren onderschreven een nieuwe « ordonnantie upt vechten ende schole
houden by eenighe meesters ende provoosten met de langhe
ende corte zweerden ende andere consten der anneclevende ».
Deze keure zegt voor het eerst dat de broederschap van de
schermers gehouden werd ter ere « van den heleghen arcangele sinte Michiel » en haar zetel had in de kloosterkerk van
de Augustijnen. De ordonnantie is overigens gedateerd op
het feest van de H. Augustinus 28 aug. 1456 ( 12 ) .
Deze keure schenkt aan de schermers het uitsluitend recht
om in Brugge de schermkunst uit te oefenen en leerlingen
tot meesters op te leiden. Een meester die van elders overkomt moet een getuigschrift van bekwaamheid voorleggen.
(9) Der alten Fechter griindliche Kunst : een folio-uitgave gedrukt te Frankfurt 1529-36.
(10) M. Funck. Le livre beige à gravures 368 (Brussel 1925) .
Nijhoff-Kronenberg
(11) Stadsarchief Brugge, Reg. Civile Sententien 1453-60, f. 51.
(12) Zelfde register f. 144 v. - Deze ordonnantie is uitgegeven
bij A. Keelhoff, Histoire de l'ancien couvent des Ermites de SaintAugustin, Brugge 1869, p. 375-378.
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De keure onderscheidt meesters, provoosten en scholieren.
Een meester betaalt bij zijn intrede een gildegeld van twee
schellingen groten, de prijs van een « zweert met tween
handen ». Een provoost betaalt de helft daarvan. Provoosten
mogen zowel als de meesters « schole houden van de voorseide consten » tegen een vast schoolgeld van 4 schellingen gr.
per maand. Daarenboven mogen ze een supplement vragen
aan scholieren die ze inwij den in de « verborghen consten,

Schermers met « het zweert van tween handen »
Houtsnede uit La noble science.
(Antwerpen, Willem Vorsterman 1536)

te wetene ghewapent te vechtene met haecsen (bijl en hellebaard) ende anderssins ». De scholier betaalt bij zijn intrede
in de St.-Michielsconfrerie een bijdrage van twee groten. Het
« dootghelt » van de gilde bedroeg voor iedereen « een zweert
van tween handen weerdich zynde 2 schellingen gr. ». De
keure voorziet verder een zekere mobiliteit van gaande en
komende meesters en provoosten.
Uit deze keure — evenals uit de confirmatie ervan op
28 aug. 1458 en uit een paar oorkonden van 1459 en 1469 —
blijkt dat een deken en zorgers aan het hoofd stonden van
de gildebroeders. Twee gildedekens zijn met name bekend :
Willem van der Mersch uit Mouveaux bij Rijsel, als poorter
van Brugge ingeschreven in 1456, was deken in 1459 ; Adriaan
Looneman uit Asper « in Brabant » ( ? ), poorter geworden in
1463, was gildedeken in 1469. Onder de vijf bekende zorgers
van 1469 bevinden zich de veteraan Arnout Moens uit Olmen
(poorter geworden in 1444) en Julyaen Delu uit Denderwindeke, als poorter ingeschreven in 1463. Alleen van Arnout
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Moens is het beroep bekend : hij was naar Brugge gekomen
« omme cleene poortersneeringhe te doene » (13).
In dit sociaal milieu verkeerde, als lid van de schermersgilde, de bekende Brugse rederijker Anthonis de Roovere. Deze
was, naar het getuigenis van Jan Bortoen, een goed voetboogschutter (van de St.-Jorisgilde) en tevens « abel van den langhen sweerde » (14).
De St.-Michielsgilde betreurde in 1459 de dood van Jan
Roels, de « barbier ende scermere », en bevestigde onder eigen
zegel de fondatie van 56 missen 's jaars voor de overledene.
Op de bloei van de gilde wijst nog de fondatie in 1469 van
het St.-Michielsfeest aan het gildealtaar bij de Augustijnen,
met een dubbel Magnificat te zingen door de kloosterbroeders (15).
De vrede met de kunstenmakers was nu blijkbaar getekend.
De « constenaers van binnen » komen zelf hun kunsten tonen
in de school van de schermers. En de schermers gaan op hun
beurt hun handigheid ten toon spreiden : in 1462 schermen
twee Brugse « meesters vanden zwaerden met haerlieder scolieren » te Damme « in de halle » voor de heren van de
wet (16).
Na de reeds besproken officiële erkenning als gepriviligieerde wapengilde in 1521 worden de schermers ook, en
soms bij voorkeur, « hallebardiers » genoemd. Het bestuur van
de gilde werd belangrijk verbreed. In 1525 prijken de hallebardiers van St.-Michiel met een bestuur dat « hooftman,
coninc, deken, gouverneur ende eedt » omvat ; in 1534 wordt
tussen de hoofdman en de koning nog een « keyser » ingelast (17).
In die jaren neemt de gilde, op haar protocolaire vijfde
rang, deel aan de H. Bloedommegang met 40 man in parure.
Op de heiligdagen komen de gildebroeders samen bij hun
altaar « ten Augustinen ». Elke zondag houden ze hun
« diseyne » (exercitie) in de schermschool waar niet alleen
de gildebroeders doch ook « constenaers van binnen » komen
spelen om de gildewij n ( 18 ) .
(13) Keelhoff a.w. 149-150. Vgl. Indices op de Brugsche Poorterboeken, ed. R. A. Parmentier, I 360 ; II 614 616 626.
(14) J. J. Mak. De gedichten van Anthonis De Roovere 15
(Zwolle 1955).
(15) Keelhoff a.w. 149-150.
(16) Stadsrekening van Damme 1461-62, f. 36 (30 november) .
(17) Gilliodts, Mémoriaux I 226 305.
(18) Gilliodts, Mémoriaux I 307. - De St.-Michielsgilde was reeds
in 1515 talrijk genoeg om in de optocht van de blijde inkomst van
prins (de latere Keizer) Karel 50 mannen te leveren die pareertoortsen droegen nevens het gevolg van de jonge landsheer. (Gachard,
Collection Voyages des Souverains II, 1874, p. 534) . Ze schijnt haar
maximum aan leden te hebben bereikt omstreeks 1540.
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Als « oude » gilde staan de schermers in 1561 op de zijde
van de vier andere oude wapengilden om aan de jonge gilde
van de « bollaerts » het recht van parure (gildekleuren) te
betwisten ( 19 ) . In die jaren moeten de schermers een standaard hebben gehad die in 1616 door een nieuwe werd
vervangen ( 2 °) .

In de verdere kroniek van de gilde blijkt dat het slagzwaard
naast de nieuwe wapens en naast de floret in ere werd gehouden. In 1663 werd een tornooi ingericht voor de Halle,
waar « een parck al bestroijt met zant » was aangelegd. De
hoofdman van de gilde was alsdan de burgemeester van de
commune, Pauwels Cobrysse, heer van Aarsele, en bisschop
de Hennin kwam ki j ken naar die wedstri j d die door een
schoenmaker gewonnen werd (21) .
Jacques Inbona was in 1679 ooggetuige van de plechtige
aanstelling van een nieuwe hoofdman der St.-Michielsgilde.
Hier volgt zijn beschrijving ( 22 ) .
« Opden 23 april 1679 haelden die vande ghilde van sinte michiel
gheseijt de schermers inne als hunnen nieuwen hooftman J r Pieter
Nieulandt f s Franchois, heere van Bruane, ende trocken van sijn
huijs staende up den Dijvere door de Wullestraete over de Marckt
door de Vlamijnckstrate naer de paters augustijnen naer de misse
met groote solemniteijt van trommelen, trompetten, slaghzweerden
ende anders, ende trocken van daer naer het Jonckhof (St.-Jorisgilde) alwaer de maeltijt was.
Ende tsavonts ontrent den thien uren brachten sy hem naer huijs
ende stonden over al opden wegh pecktonnen alsmede voor sijn deure,
ende op het water lag een schip met vierwercken ende speelde lustigh
ende schoot oock dapper met vier cannonkens ende trocken alsoo in
huijs naer het banquet. »

De cavalcade van het H. Bloed in 1749 werd afgesloten
door de knallende busschieters en de « Albardieren van den
Aerts-Engel Michaël... doende hun Exercitie met het Slagsweert ». Hun optreden was alsdan zo gelukkig dat de magistraat van het Vrije op 20 september 1749 de schermers uitnodigde om hun exercitie te gaan houden « langs de zee-kant »
te Blankenberge waar de landvoogd Karel van Lorreinen een
dag zou gaan doorbrengen (23).
Met hun slagzwaarden gingen de schermers ook de nieuwe
koning van de schutters « bekronen », hetgeen hun recht gaf
(19) Gilliodts, Mémoriaux II 45-46 ; over het optreden van de gilde
tegen een Spaanse schermmeester in 1562, zie aldaar II 47-48.
(20) Stadsrekening van Brugge 1616-17, f. 46v.
(21) Handschrift (Rare Geschriften) van J. Inbona, p. 164.
(22) Zelfde Handschrift p. 425.
(23) Beschryvinge Jubilé p. 59. - Custis, Jaerboeken van Brugge
III 554.
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op de wijn van eer, zoals in 1787 na de spectaculaire bekroning
op de Beurs van de koning van de St.-Sebastiaansgilde (24) .
Van hun aloud en eigen wapen zijn de schermers alleen
afgeweken gedurende de Patriottentij d (1790) . In dienst van
de Staten organiseerden ze zich in een « artilleriekorps » van
30 man met twee kanonnen ( 25 ) . Generaal Van der Mersch
en onze Vlaamse « prélat cocardier », abt Elewaut van de
St.-Andriesabdij, vonden de Brugse schermers-kanonniers zo
krijgshaftig dat ze zich als ereleden van de gilde lieten inschrijven.
In de Hollandse tijd mocht de St.-Michielsgilde haar echte
aard van schermersgilde terugvinden en een vreedzame en
laatste eeuw van haar geschiedenis inzetten. In 1821 zouden
ze hun derde eeuwfeest vieren, ze kenden immers de datum
27 mei 1521 als datum van hun « instelling ». En hun « Wapenoeffening in 't zandig perk met Sabel, Pook en Kling » wisten
ze bij feestelijke gelegenheden te omgeven met retorikale
luister ( 26 ) . En ook met een verrassende historische luister.
Een feestvers van 1818 luidde :
Het Duytsch Order heeft deez' oud beroemde Schoolen
Gebragt in Nederland : Graef Boud'wyn met er daed
Deed 't Volk deez' oeffning doen, tot steunsel van den Staet,
Zoo dat den Keyzer zelf de Scherm-kunst heeft bevolen.

Uit deze hooggestemde verzen blijkt dat de Brugse schermers in 1818 nog, uit de traditie, iets afwisten van de Duitse
herkomst van hun kunst. De reizende schermmeesters uit de
Duitse landen, die ten tij de van Keizer Maximiliaan de eerste
schermscholen van het lange zwaard alhier in het leven hadden
geroepen, krijgen in deze berijmde uitspraak een legendarische
dimensie : geen gewone burgers zijn het geweest die de
scholen in Nederland hebben gesticht doch mannen van adel,
leden van de Duitse Ridderorde. En onze graaf Boudewijn
bevorderde (in onbepaald verre tij den ! ) een wapenhandel
die hem door het hoofd van het Roomse Rijk was aanbevolen.
Met zo'n letterkundige adelbrief overtroefden de schermers
alles wat voet- en handboog uit hun archief konden bovenhalen. In de eeuw van Waterloo hadden onze wapengilden
de oude gewaden van hun historische naijver nog niet definitief afgelegd.
A. VIAENE

(24) Jaerboek St. Sebastiaen, ed. Dr. De Meyer, 226.
(25) Histoire Gilde St. Sébastien, ed. Dr. H. Godar, 381 384.
(26) Blad in-4. , gedrukt bij J. Bogaert en Zoon, 1818.
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BIJLAGE. — Chronologische lijst van schermersgilden
Brugge staat vooraan met een schermersgilde in 1444. Een oudere
Vlaamse « schermschole » is niet bekend. De schermers hadden hun
« scole » (lokaal) achtereenvolgens bij het Jong Hof van de voetboog (tussen de St-Jorisstraat en de Kalkoven), in de Poortersloge,
in de Waterhalle (1717) en ten slotte in de Schermerszaal (Salle
d'Armes) van de Halle tot aan hun ontbinding in 1905.
De chronologie ziet er ongeveer uit als volgt.
ANTWERPEN. - , St.-Michielsgilde, alias « de haertsiers van de
Croone », ingesteld op 19 sept. 1488 voor keizer Frederik en zijn
zoon Maximiliaan. Was het « derde wapen », na de voetboog en de
handboog, doch vóór de kolveniers.
BRUSSEL. - St.-Michielsgilde, ontstaan ca. 1480.
MECHELEN. - St.-Lambrechtsgilde, ontstaan ca. 1500.
KORTRIJK. - St.-Adriaansgilde, gesticht in 1541 ; een « Edelbouck vander Gulde » (1573) bewaard op de Stadsbibliotheek, fonds
Goethals-Vercruysse ; vaandel van 1777 bewaard in Museum. —
Werd in de 17e eeuw een Kaatsersgilde (Ballisten) .
OUDENAARDE. - De stadsrekening van 1541 noemt « den coninc
ende den gheselscepe vanden schermers » die een toelage ontvangen
« ten daghe van huerlieder feeste ». (Aud. Meng. V 493-494) .
IEPER. - St.-Michielsgilde vermeld in 1548-1590 ; met schermschool op de verdieping van het Vleeshuis.
VEURNE. - In 1548 gaan de « scarmers vander stede » in de
processie. (De Potter c.s. Gesch. Veurne I 407-408) .
GENT. - St.-Michielsgilde. De enige Vlaamse gilde ingesteld met
prinselijk octrooi, nl. door de Aartshertogen op 26 maa rt 1613. De
geschiedenis van deze gilde v 6r 1600 is nog te ontginnen. —
Speciale postzegels herdenken het j ubelfeest 1613-1963.
MENEN. - St.-Michielsgilde, ingesteld begin 17e eeuw. De leden
van deze gilden noemen zich Ballisten en blijken zwaard en floret
te hebben laten liggen voor de onschuldiger kaatsbal. Hoewel de
wedstrijden tegen de Kortrijkse Ballisten van St.-Adriaan somtijds
bloedige vechtpartijen zijn geworden. (Rembry-Barth I 552-557) .
St.-Omaars, Doornik en Valenciennes hadden een St.-Michielsgilde van de schermers als erkende wapengilde.
Opmerkelijk is, in de kleinere steden als Kortrijk en Menen, de
overgang van het schermen naar het kaatsen. Ook te Veurne hebben
de schermers zich naar de kaatsbal gekeerd.
De aartsengel Michaël is, wegens het zwaard dat hij tegen de
duivel hanteert, algemeen de patroon van de schermers geweest.
Sint-Adriaan, een Romeins officier, komt nog elders dan te Kortrijk
voor als patroon van wapengilden. Sint-Lambrecht te Mechelen
schijnt een uitzonderlijk geval te zijn.
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IN DIKSMUIDE VOOR DE OORLOG
VAN VEERTIEN
Na die twee zegslieden (hiervoor blz. 15) was ik zo gelukkig
nog in een ander kring welgekomen te zijn, bi j twee gezusters die
in 't hartje van de stad zelf geboren zi jn. En of ze vertellen kunnen .
« Geren genoeg mens, verwelkomde d'oudste zuster Grietje, maar
van de Franse tijd kan ik niet veel vertellen. 'h Heb nog g'hoord
dat metje, mijn vaders moeder, op e' stokerij woonde te Esen aan
't kapelletje. Ze was wreed kurieus en zond alle dage de knecht
uit om te weten hoe verre dat de Franse al waren, en als ze te
Esen binnenvielen zei ze : « Toe zere mannen, rol e' vat j enever naar
de plaatse, als de soldaten stratekrimineel dronke zijn, gaan ze wel
van zelfs verder afzakken. »
Mijn andere grootmoeder, metje Puut, was e' boeredochter van
Lampernesse, en lijk al de Veurnambachtse boeren was ze te niete
gegaan omdat ze op het kerkegoed woonde. Dat was alzo : de boeren
waren te fraai en durfden geen zwart goed kopen uit vreze van gestraft te zijn. Maar veel Brugse heren deden dat wel, en kochten
veel kerkegoed op, en ze deden de boeren een grote pacht betalen.
Dat kosten de pachters niet bokken noch ophalen, hun goed werd
verkocht en ze wierden uitgeschud. Netje Puut was daar nooit over
uitverteld. Ze kwam kommersie doen in kolen en bouwstoffen te
Dikmuide aan d'Hoge brugge, juist buiten de stad op Kaaskerke,
de tegels en pannen kwamen toe met de barze en de burte.
Van de andere kant moet ik zeggen dat de Veurnambachtse boeren
het hoog in de wapens hadden, metjes vader kwam te peerde gereden
naar Diksmuide met witte kousen en schoen met zelveren gespen
aan. Z'hadden het alleszins groot op. Als ze naar de botermarkt
kwamen verteerden ze al hun geld in goudewerk en schone kleers.
Als grootvader Flippe nog jong was had hij een oogsje op Rozetje
Zande over de vaart en hij vroeg aan zi j n tante, de groot iefvrouwe
van 't Bagijnhof, raad en advies. « Hort e' keer, zei z'alzo, Flippe
mijn jongen, dat ik in uw plaatse ware, 'k zou over de vaart zwemmen om dat eeuwig schoon Rozetje te plukken » zo zei tante-bagijne,
dat zo e' snel jong was e' nee.

Schutters en partijen
Te Diksmuide zei niemand de Ijzer, men zei gewoonweg de vaart.
Er lag maar één brugge, d'Hoge brugge, en de kalsie zakte e' beetje
af naar de Lindetjes. AI de ene kant van de Lindetjes stond de
reke huizen van meulnare Smet « d'Acht Zaligheden » en al de
andere kant stond er een houten pompe. Daar bachten lagen de
weiden met een eindelijke grote wal, « de pompepit », waar dat ze
's winters kwamen schaverdijnen. Wat verder lag de « Persewee
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katlieke partij en ze zongen : « Sebastiaan, Sebastiaan, dat gild zal
nooit vergaan ». De riberale perse, Willem Tell, lag langs de
Woumen kalsie ».
Maar ge vergeet de schietinge van Diksmuide-feeste, vermaant
haar zuster Idalie, ge weet wel de derde zondag van j uli was 't
Diksmuide-feeste, en de maandag was 't krakeschietinge (4) ; en
Pietje Laantje, de zot van de gilde, in 't geluw en groen gekleed
met klingelende belletjes, sprong door den hoepel, och 't was toch
zu 'k e' geestig manje !
«0 ja ja 'k, 'k heb e' goed onthoud van de krakeschietinge, knikt
Grietje. Kijk, ze lieten e' koeke bakken de grootte van die tafel met
e' stresse in gebakken deeg versierd, en de pijlrapers droegen die
koeke te togen op een berrie, en daarachter wierd de grote « krake »
in parten gesneên volgens verdienste van de hooggaai en zijgaaien.
Maar er wierden ook kleine koeken gebakken, met e' snuifje nagelpoer en e' snuifje anijs in, alzo de grote van e' butterkoeke met e' gat
midden in, bruin lijk e' mokke en stijf stijf goed van smake. De
schutters staken die kleine kraken op de pij le om te togen hoevele
dat ze er geschoten hadden, den overschot wierd dan verkocht.
's Anderendaags was 't « kandeel » in 't Burgondisch schild, en
de vrouwtjes waren ook van de parti j en ons mama was er ook bi j :
ze bolden in de bolletra door de genummerde staak j es voor prijs en
ze dansten en zongen. Anne Krabbe verkocht taart j es en bij de
schutters, in de tente, ging er een man rond met schel j es gekookte
lever en een tipzakje zout, en een ander schonk vers getapt bier uit
een kitte. 't Spreekt vanzelf dat de kinders lang opbleven dien avond,
en van als er aan de deur gelutterd wierd riepen wi j allen tegelijk :
« 0 ! mama is daar ! » Ze deelde seffens de taart j es uit en de bolprijs wierd bekeken en gekeurd, was me dat een plezier.
Lij k of dat ik al zei, er waren twee schietpersen te Diksmuide.
Je moet weten dat 't steedje e' nestje was van veel strijd, en er
waren ook twee muziekmaatschappijen. Maar die riberale heren waren
rijke en hadden veel te zeggen e' nee omdat ze vele kosten geven,
hulder muziek floreerde stijf goed en Madam Verbeke, die een
instrument gegeven had, kreeg dikwi jls een airtj e ten beste voor heur
deure. Ze maakten ook een spotliedje op de tegenpartij, op de voois
van : « En ik heb niet en gij hebt 't al » :
Madam Kalkoen van op de markt,
en z'eet zo geren zoetepap,
met veel sirope,
die vuile kalote
(4) Er was ook een a puppeschietinge » in de zomer, maar er was
maar een pop te winnen : de hooggaai ; 't was ander speelgoed
voor de zijgaaien,
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Allee ge kunt niet geloven welk een strijd voor zulk een steedje ;
d'er waren zelfs families die van hunder volk hadden in ieder
partij, ge kunt oordelen naar dat spotliedje :
't Kan er toch niet baten
dat pastor Jantje prak,
hij zit daar nu verlaten
als enen natten zak,
J antje, vriendje goe' vajazie,
trek maar weg met pak en zak,
weg met heel de kozinazie,
De Landshere is onze man.
Maar in 't jaar 1890 hebben de katlieke hulder gesteld, z'hebben het g'haald en zijn aangebleven, maar dat bleef alles in 't dubbel :
twee schietpersen, twee muzieken, een pastorschole en een stadsschole en ook twee toneelmaatschappijen. De riberalen hadden voor
kenspreuk Nu, morgen niet, maar 't volk zei « we gaan naar 't toneel
van de morgenieten », en dat was bij Tule Boveries, een café en
danszaal op de markt ; 't was een gemengd toneel met vrouwenrollen. 't Ander 't katliek toneel speelde ook op de markt, bij Beuns
onder de kenspreuk Scerp duere onder het heilig Cruus, en de mensen zeiden kortweg « we gaan naar de Scherders toneel ». Ze speelden
twee keer 's jaars en er kwamen gekende groepen van Antwerpen
en van Brussel. Er was ook nog een liefhebberstoneel in den Tap
op de Wulvendijk, en meester Morliong was daar een gekende goede
speler...
Diksmuide was een klein steedje en iedereen was er door en
door gekend en wierd met voorname en zijn bijname genoemd,
als ze ten minste nog geen lapjename hadden. Dat was : Sidnie van
Verbekens en Oktavie van Ostens en Sidnie van Deleis en Leinie
van Vloers. En als er te vele van dezelfde familie waren ? Wel
ze wierden dan naar hun bezigheid genaamd, ge gaat gaan horen.
Pieter Veis de honderdjarige vierde in 1830 zijn jubilee en kreeg
van koning Leopold I een gouden snuifdoze. Zijn vier getrouwde
zeuns, alle vier kommersanten, bleven te Diksmuide wonen en de
mensen wisten presies waar dat ze moesten zijn : hij die kommersie
deed in vellen was Katte Veis geheten, de wijnhandelare en winkelier was als Kaas Veis gekend, zijn broer die stoffen en ellegoederen
verkocht heette Laken Veis, en Sjette Veis hield een merserie winkel.
De mensen zaten niet verlegen met e' name en de schooljongens
maakten zelfs rijmpjes op de name : « Rosten hoevele moet je
kosten ? — Tiend pond en half ! — 't Is genoeg voor zu'k e' kalf »
en veel andere.
De Diksmuidelingen wierden voor Diksmuidse bruëters gescholden en ge kent toch wel 't wapen van Diksmuide ? « Drie sneedjes
bru en e' kastje ».
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Weet ge hoe dat we bru maakten ? alzo zie : boekweitblomme
pianewijs in kokende melk gieten tot dat de lepel blijft staan ; laten
afkoelen in grote telloren en in 't midden e' putje maken voor
't klontje butter ; de reste wordt 's anderendaags in sneedjes verdeeld en met bruine potsuiker bestrooid en gebakken.

Botermarkt
Als er te Diksmuide meer bru geëten wierd of elders weet ik niet,
maar waarvan da 'k overtuigd ben, dat is dat er hier alleszins meer
butter verhandeld en verbruikt wierd. De Diksmuidse butter —
't is te zeggen de Veurnambachtse — wierd per klompe verkocht
en dat was nog geen 900 gram toe ; ze was verwerkt alzo op de
goeste van een grote omgekeerde vingerhoed, al boven afgerond
en langs onder plat met een uitgelangd voetje ; bovenop wierd de
klomp butter gestempeld met e' bloempje of e' sterje. In de witte
wissen buttermande lag er een natgemaakt butterpapier en de klompen waren overdekt met e' blauw-wit geperkte butterdoek.
De maandag was het markt en Diksmuide leefde daarvan : heel
't omliggende was daar gezet. Van 't Veurnambachtse lijk Stuvetjes,
Kaaskerke, Oostkerke, Sint-Jakobs, Lampernesse. En van 't Houtland hadt ge daar Be'st, Esen, Vlazele, Bovekerke, Zarren, Klerken
en Woumen. Ho mens ! zeg dat de winkels dan draaiden. Om maar
één voorbeeld te geven e' nee : drie kutsers « zetten uit » bij Oostens
in de « Vier Eimanskinders » op de markt : twee Brusselaars en
een Wale. De kutsers kochten de butter op de markt met hele
manden en die boerinnen kwamen ze leveren in de grote verzendingsmanden die in de Vier Eimanskinders gereed stonden. Ze kosten
meteen daar in de verwarmde keuken e' komme koffie bestellen
met een « eierkoeke » die ze met de reste van « de proef » smeerden ; ge verstaat dat e' nee ? e' keer dat ze binnen waren kwamen de
boerinnen van zelfs naar voren in de winkel kopen, en ze kosten
daar niet zere genoeg bestieren met drieën tegelijk. Kleine winkeliers
van den buiten waren van zelfs ook goede klanten : ze bestelden
koffie, suiker, rijst. allee, een hele mande vol. Maar butter moesten
ze op de markt kopen.
Rond Nieuwjaar was de butter diere : drie frank de klompe,
maar de burgers profiteerden van goedkoper zomerbutter om in
te leggen. Want met juli -- d'eerste bete van 't ga (r) s — betaalden
ze maar e' frank en half tot twee frank. Fijnproevers verkozen
« 't eemat » d.i. de tweede bete van 't ga (r) s met september ; ze
betaalden entwat meer, maar ze was fijnder van smake en bewaarde
langer. Butter inleggen was nog e' kenesse, en de winkeliers deden
dat op aanvraag : ze moet goed toegestampt worden in de eerden
pot, geen lucht tussen laten, en ze goten er dan « brijne » (pekel)
over om te bewaren.

Pottenbakkers
Doolagens, de pottebakkers van Diksmuide, bakten butterpotten
in alle formaat, maar 'k gelove dat ze elders lieten emajeren, 't is
spij tig e' nee, ge zijt te laat aan, ge moest vroeger gekomen zijn
ten tijde van mi j n man zaliger : hij kost stijf goed over die pottebakkersfamilie vertellen. Kijk wat dat hi j schreef hier van achter
op die portretten. Maar e' ja 't meeste deel, om niet te zeggen heel
de boel, is in den oorloge van veertiene gebleven. Alzo wist mijne
man te vertellen dat er twee vrienden, Diksmuidelingen, twee Karels :
Karel Doolage en Karel van Vloers, in 't jaar dertig te gare naar
Brussel optrokken om hulder als vrijwilligers aan te geven en de
Hollander buiten te burstelen. En als 't land nu goed en wel gekuist was wierden ze alle twee beloond : Karel Doolage die gekwetst
was, wierd vereerd met 't ijzeren kruise en hi j keerde were naar
Diksmuide, trouwde met de zuster van zijn stri j dmaat en werkte in
de pottebakkeri van zijn ouders in de Paaphoek. En de andere
Karel wierd te Brussel in staatsdienst aanveerd, trouwde algunter en
wierd ontvanger van de belastingen in de Kempen. Maar e' mens
weet nooit waar dat jen ende ligt : de zone van Karel van Vloers
die gunter met e' meisje van Poppel trouwde stierf j ong en de
weeuwe kwam met heur vijf kinders naar 't oude nest in de Paaphoek te Diksmuide om heur brood te verdienen. En met dat ze
vreemde sprak zeiden de Diksmuidelingen : « We gaan naar de
nieuwe madam van de nieuwe winkel. »
Nu om voort te doene, die Doolagens woonden, lijk of dat ik al
zei, op den hoek van de Paaphoek en de Patersstrate (die ze later
in Maria Doolagensstrate herdoopten) . En weet j e wie daar ook in
't gebuurte woonde ? Kateeuws, je kent toch wel Kateeuw, die in
d'oude papieren de geschiedenesse van Diksmuide opzoekt ? 't is
van hem dat ik het volgende hoorde. « Vroeger bakten ze schone
bleke tegels om den heerd te beklêen, maar als kind zag ik meest
draineerbuizen — waar dat er veel vrage naar was in Polders —
en ook wel potten. Ze stonden daar verder in de strate te drogen
tegen aan Pietje de Kloefkappers ; de strate lag in bulten en knulten,
maar 't werkvolk voerde de gedroogde buizen, potten en pannen,
per kortewagen, barrevoets over lange houten loopplanken naar den
oven. De laatste pottebakker was Adolf Doolage, die inwoonde bij
zijn broere Prudent, en jongman gebleven is ; met zijn dood viel
de pottebakkerij op de Paaphoek stil ».
Mijn man zaliger heeft ook Dolf Doolage gekend maar hij wierd
altijd « Deken Doolage » geheten en dat kwam hierdoor, ieder keer
wierd hij als deken van de Bastiaansgilde herkozen en hij is het
gebleven tot aan zijn dood. Met de krakeschieting, als de vrouwtjes
ook uitgenodigd waren, moet ge niet vragen hoe dat ze het gemunt
hadden op de deken-jongman, ze waren er op uit om die eeuwige

deken de duivel aan te doen. En de Deken liet ze maar doen en
vermaande bijtijds : « Hola geen potten breken ! » Doch hij was de
eerste om de gebroken potten te betalen, 't was toch maar een keer
krakeschietinge ! 't Waren alleszins eigenaardige typen die Doolagens en er zat artiestenbloed in dat volk. G'hebt gij zekers nog wel
g'hoord van de dichteresse Maria Doolage, dat was de tante van
deken Doolage. 't Standbeeld van Maria Doolage stond met dat
van Bartier in de botanieken hof.
Neen, neen, onderbreekt Idalie, d'echte Diksmuidelingen zeggen
bokaniekenho f . Dat was 't ziene weerd op e' zondagachternoene in
de zomer en op de feestdagen. De garde kwam dan 't hekken opendoen en 't was open hof. De madams kwamen daar floreren met
hulder trouwbare dochters onder e' zijden parasolletje en e' sleep
aan de rok. Allee 't was van « kijk naar mij ! »
Begijnhof
Vreemdelingen zouden eer naar 't Bagijnhof gaan ki jken. Er
waren maar drie bagijnen en half meer : 't vierde bagijntje was versleten en e' duts geworden. Er woonden daar ook oude vrouwen
lijk « Strek Moene » die opperhemden, kols en manchetten streek, en
er waren ook enige spellewerkegen bij. 'k Heb er dikwijls staan opkijken als ze aan 't spellewerken waren van die bree' follesiene kanten
e' nee, en Babetj e zong dan zu 'k een oud liedje :

(Refrein)

Daar was een wijf dat spon bis
Al op een houten spinnewiel,
En er was geen tortel aan.
Vive lorre peperbusse
Vive lorre spa — Faladera
Giezegazegoeze — Sieskakoese
Fiederalala.
Dat wijf had een man bis
En in de weke heet hij Pier
En de zondag heet hij Jan.
Dat wijf had een schapra bis
En van boven stond er butter,
En van onder kropsala.
Dat wij f had een hond bis
En in de weke lekt hij butter,
En de zondag lekt hij stront.
Dat wijf die vaart op zee bis
Al op een musselschelpe,
En die schelpe brak in twee.

Ge verschiet ervan e' nee, dat ik dat nog zo goed kenne, maar
't is eigenlijk mijn vriendinne Zannej e, een rasechte Diksmuidelinge,
die van muziek houdt, en 't liedje opgeschreven heeft. Er kwamen
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ook veel schilders naar 't Bagijnhof en 'k zag daar ook e' Fransman,
Kassel dat e' naamde, en onder e' schilderij stond er : t< Béguinage
de Bruges ». Ja, ja, ge zoudt 't niet geloven e' nee, maar 'k heb ik
nog zu 'k e' postkaartje en 'k sta er ook op als kind.
't Bagijnhof is wel achter 1914 heel herbouwd, maar dat is 't zelfde
niet meer..
Maar laat gij e' keer den oorlog daar, herpakt Grietje, we gaan
voortvertellen van vroeger. W'hadden hier dan e' brandklokje en
ieder huis had e' brandseule of drie met je name opgeschilderd om
te blussen. Van als 't klokje luidde kwam elk met die seultjes gelopen naar de stadspompe (ze stond tussen de kerkdrommers ingemetseld) en de brandseultjes wierden al kwanselen van hand tot
hand overgeslingerd naar de brand. Er waren ook mensen die zere
om de onderpastor De Witte liepen, hij kost ook entwat, beweerden
ze, om de brand tegen t'houden.
W'hadden ook een uitklinker Pieto Wilie. Als er iets verloren
was of als e' steeboertje geslacht had kwam Pieto aan de straathoeken uitklinken en riep : « Er is een gouden oorring verloren die
». Oftewel :
bij degarde
ngbij
kan hem were brengen
g
hem gevonden heeft k
« Vers geslegen zwijnevlees aan twee frank en half de kilo bij
Mazemans ! »
En ge moet e' keer gaan horen hoe dat Pier Zwijn, e' steeboertje
vaarde. Pier woonde in een herberge in de Woumenstrate en had
ook e' stalmelkerij. Er was zwijnskeuringe te Brussel en Pier zou
e' keer meedoen. Zo, hij stapte met zijn grote schone zwijnemoere
op den trein. Maar Pier, enja hoe gaat dat al e' nee, Pier had nu
misrekend en de zwijnemoere jongde op vajazie, en noodgedwongen
kwam Pier met heel die kooie zwijnejongen naar huis, zonder keuringe.
Achter de zondagmesse zetten deugnieten e' spotrefreintje in :
En Pier Pier Pier
Kom maar alhier,
d'ekspositie is hier !
En Pier met zijn zwijn,
En Pier met zijn zwijn,
En hij moest te Brussel zijn !
En 't steeboertje brieste erbij en hij zou de masschers vermoord
he'n die met vastenavond 't refreintje voor zijn deure in de Woumenstrate kwamen brullen.
M. C.

ZWARE SNEEUWVAL

— 't Zit nog grauw, zei ik, we krijgen nog een bakte...
— Ja, we gaan moeten d'huizen zoeken met rakels, zei de huisvrouw die van Zillegem is.
MY
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JAGERSMIS
Een « j agersmesse » was een korte mis, aangevraagd door « de
jaeghers die haestich waeren om int velt te wesene », en ook door
ander volk « dat reysen wille uutter stede ». Zo vernemen we uit
de verzen 52-68 van het tafelspel Jubile dat de Brugse rederijker
Cornelis Everaert in 1534 schreef bij gelegenheid van het gouden
j ubileum van de minderbroeder Jan Donteclocke. (Spelen van Cornelis Everaert, ed. Muller-Scharpé 525, 651 ; Leiden 1920) .
Everaert laat horen dat de jubilaris lange missen las of alleszins
van het mislezen lang werk maakte. Op luimige toon vertelt hij
dat Brugse j agers Jan Donteclocke kwamen vragen om een « messe
cart », daar ze « ter jacht wesen wilden ende.. ter haesticheyt
waeren gheport ». En wat deed de goede minderbroeder ? Hij las
de votiefmis van « de passye van onsen Heere » met het lange
evangelie (Passieverhaal) . De jagers hadden geen keus, er was geen
andere mis op dit uur en « se trocken duere, legghende tghelt up
den houtaer, hem (pater Donteclocke) laetende alleene ».
Bij die mis in het klooster moet men uiteraard niet denken aan
een zondagsmis. De jagers begeerden een devotiemis, váór dag en
dauw, om goede jacht. De j agers moeten « heren » geweest zijn,
want alleen heren (en hun genodigden) hadden jachtrecht.
De « jagersmis » van Pater Donteclocke was blijkbaar een « droge
mis » (missa sicca) , zoals deze gedurende de 16e eeuw nog volop
in gebruik was. In de droge mis werd heel de kanon (met de
consecratie) weggelaten, ook de communie viel weg. Somtijds werd
een elevatie met relikwieën ingelast. (A. Franz, Die Messe im dt.
Mittelalter 81, 84 ; Freiburg i.B. 1902) .
De vroege en korte mis voor « den reizenden man » of jagersmis
was algemeen bekend, zowel in het duits (Jagermesse) als in het
frans (messe des chasseurs ; Littré) . Vandaar ook de uitdrukking
« dire la messe en chasseur » : overhaastig mis lezen. De oude uitdrukking « er solt ein reuter- oder jagermesz fasen » betekende :
het kort en goed maken (Grimm, Dt. Wtb. IV-2, 2223) .
De jagersmis stemde nagenoeg overeen met de « scheepsmis »
(missa navalis), die ook een droge mis was, zonder consecratie uit
vrees voor het uitstorten van de kelk. Zelfs Lodewijk de Heilige
liet alleen de droge mis toe op de schepen van zijn kruisvloot.
De scheepsmis was echter daarom geen korte mis, het wegvallen
van de consecratie werd door allerlei gebeden goedgemaakt.
Duivenmelkers en vinkeniers houden tegenwoordig nog van die
missen « kort en goed », de zondag in 't speelseizoen. En ook de
vogelvangers zijn voor « hoe vroeger hoe liever ». Te Ruiselede en
ommeland kan de eerste mis niet vroeg genoeg zijn, 't is daar vogelvangersmis, netten en gerief wachten in en om 't portaal, en brommers
beginnen te brommen als 't laatste evangelie in zicht is.
E. N.
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WOLVEN

IN WEST- VLAANDEREN

IN DE LATE MIDDELEEUWEN

De reiziger die nu langs de wegen van het West-Vlaamse platteland reist, denkt geen ogenblik aan de mogelijkheid door wilde
dieren te worden aangevallen. Evenmin heeft de landbouwer onophoudelijk vrees zi j n vee door wolven te zien verscheuren. Geregelde
klopjachten op deze dieren zijn niet meer nodig. En nochtans,
het voorkomen van wolven in onze streken is niet ondenkbaar veraf.
Ongeveer 500 jaren geleden waren klopjachten op wolven een
gewoon verschijnsel. Deze klopjachten waren meer dan nodig, want
mens noch dier waren voor de wolven veilig ( 1) . Gewoonlijk hadden de j achten plaats onder de leiding van de opper j achtmeester (2),
maar wanneer de dieren te driest werden, had iedereen het recht
ze te doden. Meer zelfs, men ontving er een premie voor. De rekeningen van het Brugse Vrije vermelden dan ook geregeld uitgaven
gedaan aan personen die wolven konden vangen en doden. De
premie die werd uitbetaald verschilde naargelang de aard van de
vangst.
Een rekening van 1417 ( 3) vermeldt dat voor een wolvin 3 ponden parisis werden betaald, voor een oude wolf 40 schellingen, voor
een « j agende wolf » 20 schellingen en voor een welp 10 schellingen.
De prijs voor een wolvin is dus 6 maal groter dan voor een welp,
3 maal groter dan voor een jagende wolf, anderhalve maal deze die
voor een oude wolf werd betaald. Deze hoge prijs houdt ongetwijfeld
verband met de rol die de wolvin bij de vermenigvuldiging van het
ras speelt. Beschouwd t.o.v. de toenmalige lonen zijn deze premiën
niet te onderschatten. Een gekwalificeerd timmerman of metselaar
verdient omstreeks' dezelfde tijd ongeveer een halve schelling groot
per dag, wat betekent dat voor een wolvin het loon van tien werkdagen werd betaald.
Wat de verspreiding van deze wolven betreft, men schi jnt ze
zowat overal aan te treffen. Volgens de genoemde rekening worden
premies uitbetaald voor vangsten te Maldegem, Esen, Handzame,
Kortemark, Dudzele, Varsenare, Jabbeke, Woumen, Zarren, Heist,
St.-Laureins, Zedelgem, Aartrijke en het Oostendse. In het totaal
werden 45 ponden parisis uitbetaald voor 4 wolvinnen, 9 wolven,
6 jonge wolven en 18 welpen. Er werden dus 37 dieren gevangen.
Nochtans was de plaag in 1417 niet uitzonderlijk groot. In
1397-98 werden wolven gevangen in niet minder dan 27 parochies ( 4 ) .
Voor de periode 1397-1418 benaderde het aantal, in een 12-tal
(1) J. Gessler, Livre des Mestiers, p. 43.
(2) Biekorf, 1961, p. 316.
(3) Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer 42538 f° 92 en 92v°.
(4) Delepierre, 0. Archives de la Flandre Occidentale, 2e série,
t. I, p. 9.
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rekeningen geboekte, gedode wolven 500 ( 5) . Bij de aanvang van
deze periode waren de premies groter dan bij het einde ervan, wat
er schijnt op te wijzen dat in de 15e eeuw het gevaar dat van wolven
uitging reeds enigszins verminderde.
Ook in de kasselrij Kortrijk heerste op het einde van de 14e eeuw
een ware wolvenplaag ( 6) ; toch nam ook hier het gevaar waarschijnlij k geleidelijk aan af.
In de laatste decennia van de 16e eeuw steekt de wolvenplaag
weer het hoofd op en noodzaakt vaak een algemene verplichting
tot wolvenj acht ( 7 ) . Na enkele tientallen j aren werd de plaag nochtans bezworen ( 8 ) en in het begin van de 18e eeuw schijnt het
voorkomen van wolven reeds eerder zeldzaam te zijn ( 9) .
J. A. MERTENS

BIJLAGE
Rekening van het Brugse Vri j e 1417 (ARA-RK 42538) f° 92
en 92v°.
[ f° 92] Dit ziin de costen van wulven die ghevanghen ziin sichtent der laetster rekeninghen ende es gheoordonnert dat men gheven
sal van eenre wulvinne III E par., van eenen ouden wulf XL s. par.,
van enen j aghende wulf XX s. ende van eenen jonghen welpkine
X s. par.
Int Eerste In Maldegheem.
Upden vie dach in wedemaend betaelt Lamsin vanden berghe
ende J oris hoorneweder van vii j onghen welpkine
iii £ x s.
In Eessene.
Upden eersten dach in hoymaend betaelt den gay van v. jaghende
v E.
wulven
In Ansame.
Upden Xs' en dach in hoymaend betaelt Jan Weytsoets van eenen
xl s.
ouden wulf
In Cortemaerc.
Upden xviie dach in hoymaend betaelt lonis den scoutheten van
xx S.
eenen jaghende wulf
(5) J. C(laeys), Grof wild in Vlaanderen, Biekorf 1931, p. 110.
(6) P. Van Rumbelle, Les loups dans le Courtraisis, Hand. Geschied.- en Oudh. Kring Kortrijk, XIX, 1941, p. 83.
(7) Id. ibid. pp. 84 sqq.
(8) Zie by . voor Oudenaarde : J. Walters, Wolven op de Kasselrij
van Audenaerde, Ann. Cercle Arch. et Hist. d'Audenarde, II, 1908,
p. 83.
(9) H. Vanden Abeele, De wolven verleckert op 't mensenvlees
(1586-1783) in : Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze
XXVII, 1960, pp. 70-71, 83-87.
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In Dudsele.
Upden eersten dach in ougst betaelt Jan Robaert van een ouden
xl s.
wulf
In Varssenare.
Upden xve dach in ougste betaelt Pieter van Westhove van eenen
xl s.
ouden wulf
In Jabbeke.
Upden ve dach in septembre betaelt fierin roelins van eenre
iii E.
ouder wulvinne
In Women.
Upden xiie in september betaelt fluerkin den brabandere van
xl s.
eenen ouden wulf
In Zarren.
Upden xxvie in september betaelt den gay van i ouden wulf xl s.
In Heys.
Upden xe dach in october betaelt lammin scoondach van eenre
iii E.
ouder wulvinne
[f° 92v0 ] In Sinte Lauwereins.
Upden xviiie in october betaelt hannin vander donc van eenen
xl s.
ouden wulf
In Zedelgheem.
Upden laetsten dach in october betaelt Matthi j s Coppins van
xl s.
eenen ouden wulf
In Aertrike.
Upden viie dach in november betaelt Jan de neckere van eenen
xl s.
ouden wulf
In Camerlinc.
Upden xviiie in november betaelt Jan f. Wouters van eenre ouder
iii E.
wulvinne
In Maldegheem.
Upden xiie dach in december betaelt Pieter den Jaghere van eenre
iii E.
ouder wulvinne
In Zedelgheem.
Upden ixe in laumaend betaelt matthijs coppins ende Daneel
xl s.
den keyser van eenen ouden wulf
In Aertrike.
Upden xxiie dach in meye betaelt Jan van Aeltre van v. jonghe
1 s.
wulpkine
In Varsenare.
Upden xxvie in meye betaelt Jan Rikaert miins heren Jaghere van
iii E.
dudsele van vi. jonghe welpkine
XIIeSomme van dezen
xlv E.
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JAN-BAPTIST DHONT VAN KRUISHOUTEVI
ALS SOLDAAT VAN NAPOLEON GEVALLEN IN SPANJE

1810

Om nog weer te komen op de lang verwaarloosde en vergeten
soldaten van Napoleon (Biekorf 1962, 281), nadat Val. Arickx
ons die belangwekkende gegevens heeft medegedeeld over het pensioen van de oorlogsverminkten in de tijd dat de « rechthebbenden »
nog niet bestonden.
Het geval van die soldaten biedt nog allerlei aspekten. Bijv. het
aantal gesneuvelden en vermisten over de jaren 1808-1812 vergeleken met die van 1914-1918. Te Nazareth (0.-VI.) waren er niet
minder dan 28 doden (gesneuveld en in hospitalen in het buitenland
gestorven : we kennen hun namen en toenamen), tegenover 21 Nazarethse soldaten die in 1914-1918 om het leven kwamen, plus 5
opgeëisten van de Zivilarbeiterbataljone (Franse Tijd te Nazareth
1808-1812, in Jaarboek K.O.K. Deinze, 1961) .
Een ander uitzicht der dingen is dat van het te voet gaan van
die soldaten op al 's heren wegen van Europa.
Mijn eerste kennismaking met een soldaat van Napoleon was die
van horen vertellen aan de huiseli jke haard, over mijn overgrootvader Pieter Van de Wiele van Petegem-bij-Deinze, die meetrok tot
in Moskou, terugkwam over de Berezina en een tabaksdoos kreeg in
't zilver van generaal Ney. (Biekorf 1956 blz. 126 en 158) . Om
zijn moed werd hij, zoals Augustinus Van den Driessche van Pittem,
tot veldwachter benoemd te Petegem, waar zijn ouders boerden in
de Krekelstraat.
Mijn tweede bekende was Carolus Blomme, gezondheidsofficier
van Napoleon, die als officier te paard reed en de Slag van Leipzig
meemaakte. (Jaarboek K.O.K. Deinze 1958) .
De derde in de bond is Jan-Baptist Dhont, zoon van Jan-Baptist,
horlogiemaker te Kruishoutem en van wie nog tientallen staande
klokken staan (en gaan) o.m. bij Mevr. De Veyt, Hoefijzerlaan te
Brugge.
De jonge Jan-Baptist Dhont vond de dood in Spanje, evenals zijn
dorpsgenoot Pieter-Jan Goeminne geboren 1779, fusilier van het
103e regiment voetvolk, die op dertigjarige ouderdom te Valladolid
overleed en aldaar begraven ligt.
Van Jan-Baptist Dhont hebben we vijf brieven. Geen enkele omstandigheid over zijn dood is tot ons gekomen dan dat hij tot Spanje
in de vergetelheid marcheerde. Hij was een infanterist (geb. 1790)
van de Garde Impériale. Hij vertrok uit Kruishoutem op 2e Paasdag
1808 naar zijn depot om op 10 mei nadien váór Wenen aan te
komen ; lag daar enkele dagen om op 22 mei 's morgens 3 uur « sef-
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en Aspern (Neder-Oostenrijk) helpen bevechten die tot de zege van
Wagram zouden leiden.
Daarna trok hij naar Parijs waar hij op 9 januari 1810 aankwam.
Hij moest er niet uitwinteren, hoewel hij het zo goed voorhad, maar
werd naar Tours gezonden en vandaar naar Lucon in Vendée waar
hij deel uitmaakte van de « Armée d'Observation des Ctes de
l'Océan ».
Op 11 mei 1810 vertrok Jan-Baptist naar Spanje en kwam in
Bayonne aan op 4 juni om op 1 augustus reeds binnen de stad
Vitoria te stappen, het centrum van de repressie van de Spaanse
guerilleros. Het was uit Vitoria dat hij, op 8 augustus, zijn laatste
brief naar zijn ouders schreef.
In de vijf brieven die hij tijdens zijn dienst schreef kloeg hij
steeds van gebrek aan tijd. Te Lucon, waar hij in allerijl moest
vertrekken, meldt hij dat hij te 5 uur 's morgens zijn brief moest
schrijven op zijn ransel, één uur voor het vertrek naar Spanje.
Zijn brief uit Vitoria, de laatste die hij schreef, luidt als volgt.

Victoria, den 8 Augustus 1810
Seer Beminde Ouders,
Naer Ul. van herten gegroet te hebben dient dezen om U te melden
den staet van mijne goede gezondheyd hopende Ul. van gelijken zijt
want waer het anders dit zoude mij groote pijne doen.
Nu laet ik Ul. weten alsdat ik Ul. brief ontvangen heb van den
20 Juli 1810 waeruit ik verstae alsdat Ul. in groote achterdunken zijt
van mij. Gij lieden moet daer niet op peisen want ik alleen uit de
kaseirne niet gaen.
Zij hebben denzelven dag dat ik geschreven hebbe noch twee briganzen opgehangerr-aerr eenera galgein het midden van de stad van
Victoria en als zij daer drij daegen aengehangen hebben zij draegen
die op de groote roete en hangen die daer aen de boomen tot dat zij
rot zijn en in brokken en stukken van een vallen maer wij moeten
noch van tijd tot tijd in de bergen achter de briganzen gaen.
Ik hebbe van den tweeden Augustus 1810 tot den 7den dito in de
bergen geweest noch en hebben ze mij niet gevonden want zij te slum
zijn. Den eersten Augustus 23-tig van ons volk genomen. Eenen tamboer eenen sergent en eenen officier. Zij waeren met sesenvijftig mannen, de andere zijn dood gebleven of wedergekeerd, het zal nu wat
beter gaen daer komen zes duizend mannen om altijd achter de briganzen te gaen zoo dat het zal maeken dat wij zullen mogen in stad
stil blijven.
Seer beminden vader ende Moeder Ik ben U verzoekende dat Ul.
mij eenig geld zoude zenden want ik het zeer noodig heb, maer als U
mij eeneg wisselbrief zoude zenden ge moet hem op blauw papier
doen maeken daermede kan ik in alle steden geld krijgen.
De complimenten aen vader en moeder en aen grootmoeder, schoonzuster ook aen tante van Gend, aen noncle ende tante Makeyne, aen
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den schoolmeester en zijn vrouwe, Jan Baert en zijn vrouwe, aen marianne en haere zusters, aen Leo Lievens en den langen Slaplander
en ook aen Pieter de Jaeger en aen geheel mijn familie.
Ul. gehoorzamen Dienaer en Zoon
Joannes-Baptist Dhont
Mijn adres is
A Monsieur Jean-Bste Dhont
Tirailleur grenadier de la garde imperial
premier regiment 5 bataillon 3 compagnie
à Victoria
1'Armée d'Espagne
à la suite du regiment.

Nooit heeft Jan-Baptist nog iets van zich laten horen, noch heeft
hij zijn Marie-Anne weergezien, noch zij n geburen, o.m. de lange
Slaplander, die niemand anders was dan jonkheer Stapleton, een
adellijke Ier in Kruishouten ingeweken, noch zijn broer Pieter-Francies die horlogiemaker was te Wakken.
Bijzonder interessant is de afstand die de Kruishoutemse grenadier
aflegde tijdens zijn legerdienst.
Zo het waar is dat de infanterist met zijn voeten redeneert, is het
voetwerk van grenadier Dhont een krachttoer geweest die wij ons
thans moeilijk kunnen voorstellen. Het loont de moeite om na te
gaan wat hij als infanterist aflegde.
Van Kruishoutem naar zijn verzameldepot Gent
Van Gent naar Wenen
Van Wenen naar Parijs
Van Parijs naar Tours
Van Tours naar Lugon
Van Lucon naar Bayonne
Van Bayonne naar Vitoria in Spanje

20 kilometer
1910
»
2250
»
260
»
220
»
475
»
235
»

totaal

5370 kilometer

Bij aftelling van zi jn winterkwartier te Pari j s, zijn loerdienst bij
de kustwacht rond Lucon en zijn oponthoud te Bayonne, komt zijn
bewegingsoorlog » ongeveer op 10 maand, zodat hi j in ongeveer
300 dagen 5.370 kilometer te voet aflegde of nagenoeg 18 km per
dag, ongeacht de dagen die hi j vóór Wenen lag en de dagen dat
hij meevocht op de Donau. In die korte tijd heeft hij de vlakteti
van Centraal Europa doorkruist en de bergen van Spanje bestegen.
Toen wij enkele jaren geleden te Vitoria toefden konden wij niet
nalaten de soldaten van Napoleon te gedenken.
Jan-Baptist Dhont heeft op de Siera de San Adrian, waar hij
vermoedeli k sneuvelde, wel dingen gezien die schril afstaken bij die
van de stille werkwinkel van vaders uurwerkmakerij in de Kerkstraat
te Kruishoutem.
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Jan-Baptist heeft daar met zijn makkers van de 3e compagnie
van het 5e bataljon van het le regiment der Garde Impériale de
bergen bestegen waar de bijrivieren van de Ebro ontspringen, met
hun frisse en groene oevers, hun bruisende fonteinen, majestueuze
rotsen en spelonken met baldakijnen van teenwilgen, lis en wilde
braam die er de eentonigheid van het landschap opsmukken. Hij zag
er de kale heuvels beneden de hoogste toppen, de vijvers op de hoogvlakten. Hij heeft er de stilte van de steile bergen beluisterd en,
aan de voet van de sierra, weggedoken tussen de wilde kastanjebomen, de kleine dorpen gezien die in de heldere lucht van Navarra
de rook van hun haarden ten hemel zonden. En tussen die steile en
harde rotsen, midden de ontspannende stilte, heeft hij er op de
« briganzen» gejaagd. Hij heeft er ook neergezeten, gerust bij het
gekras der krekels, het gekweel der vogels, het geblaat van de zwarte
merinosschapen, ver van de vlijtige en werkzame Spaanse boeren te
oud om in het verzet te staan. Hij heeft er het in Kruishoutem totaal
onbekende « Spagnien » gezien. Hij heeft er met zijn kameraden
gebruld bij het afvuren van de geweerschoten der guerilleros, om
zich zelf niet te horen en de andere niet te horen, en zo is hij gesneuveld onder het moordend schroot der Spanjaarden, denkend
aan zijn « seer beminde ouders » en zijn grootmoeder Anna Van
Lancker van Nokere-bij-Waregem, aan zijn tante van Gent, aan
Marie-Anne en haar zusters, aan Leo Lievens, aan Slaplander en
aan Pieter de Jaeger en aan alle « goede kennisse » waarvan thans
nog sommige afstammelingen van zijn verwanten hem in hun
gebeden indachtig blijven.
G. P.

BAERT

Vraag en antwoord

Geen avance. — Biekorf 1963, 59 en vorige.
In de stad Mechelen zeggen ze nooit «'t is geen avance », maar wel
«'t is niks geket » (ndl. 't is niets gekort) .
E. V. W.

Spiezenhout. — Een benaming voor eender welk brandhout, gesprokkeld op het goed van de « Spiezen » (Hospice-goed, nu C.0.0.).
Gehoord van een hof- en tuinbouwer, 68 jaar, uit Zevergem.
G. P. B.

Vuurwagen in de kerk. — Biekorf 1963, 62.
In de Begijnhofrekening van 1479 komt te Dendermonde volgende
uitgave voor : « van den waghen te makene daer men tvier in maect
in de kerke, 5 gr. » (Zie mijn St.-Alexiusbegijnhof te Dendermonde,
Gedenkschr., 3e reeks, dl. IX, blz. 78).
M.

BOVYN

— 121 —
LAATSTE KOORDENDRAAIER TE OEKENE
Langs de steenweg op Sint-Elooiswinkel, op de zuidgrens van de
gemeente, wordt de koordendraaierij nog uitgeoefend door Jeroom
Casier. Tot in het jaar 1961, beoefende hij nog de koordendraaierij
langs de grote baan ; sedertdien heeft hij zi j n materiaal achter zijn
woning opgesteld.
Geboortig van Rumbeke (16 juni 1898) kwam hij , met zijn vader
Karel, Oekene bewonen in 1931. In zijn geboortedorp Rumbeke,
op de wijk «'t Siepens Kruis », had reeds zijn grootvader, Jan
Casier, dezelfde stiel uitgeoefend.
De koordendraaierij is sedert enige tijd aan het kwijnen gegaan ;
vroeger zegde men van een beroep dat niet vlotte, of van een zieke
die niet beteren wilde : « hij gaat achteruit lijk de koordendraaier ».
De spreuk is nu op dit beroep zelf van toepassing geworden.
In elk geval is Jeroom Casier de laatste zeeldraaier van de ganse
streek. V&,r 1914-18 waren er te Rumbeke alleen nog vier !
Over zij n gerief gaf Jeroom de volgende inlichtingen.
1. Het draaiwiel (spinwiel) : om het vlas te spinnen ; het bestaat
eigenlijk uit twee wielen boven elkaar geplaatst : het grootste (doorsnede 60 cm) langs onder en het kleinste er boven, beide verbonden
door een korte riem. Met een handvat wordt het grootste in beweging
gebracht. Dit spinwiel is geplaatst in een overdekt houten huisje,
waarvan het deurtje op de trakelweg (of lijnbaan) uitgeeft.
2. De pees of helpzeel : een gevlochten sterk touw, dat dient
om de draden te geleiden.
3. Zeven staken : geplaatst langs de lijnbaan, elk op tien meter
van mekaar. Het zijn houten stokken van manshoogte, met boven
een dwarsplank, bezet met omhooguitstekende nagels, om de draden
te leiden.
4. Het toortelwiel : een ronde schij f (doorsnede 30 cm) waarin
vier toortels (haken) los j es vastzitten en dienen om de draden te
dubbelen.
5. Een kleine spil van 30 cm lengte in de vorm van een afgeknotte kegel, met op de oppervlakte vier ingesneden geulen waarin
de draden glijden.
Hoe wordt er gewerkt ?
Eerst het spinnen. Het is vlas (of vlaskroten, klodden) dat gesponnen wordt. Het spinnen gebeurt met de hand door de koordendraaier, terwijl hij traagjes achterwaarts stapt en terwijl er iemand
het draaiwiel draait.
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koord die men wil bekomen. Dit geschiedt met de spie (spil) en
het toortelwiel.
Er worden vooral kordelen, kommels, strengen en koeibindsels
gemaakt, dus vooral tuig dienstig voor de boerderijen. Doch het
bedrijf gaat fel achteruit door de konkurrentie van het mechanisch
werk. Zoals veel andere stielen zal de koordendraaierij weldra geheel
verdwenen zijn.
F. M. W.

DEKENS VAN HELKIJN-VLAAMS

Ziehier de lijst waarnaar gevraagd wordt in Biekorf hiervoor
blz. 64. De bisschop van Doornik, Mgr. Vendeville, verdeelde in
1588 zij n verminderd bisdom in 12 dekanaten waaronder de twee
Helkijns : Vlaams Helki jn met 18 parochiën, en Frans Helki jn of
Toerkondisch Helkijn met 28 parochiën.
De bekende dekens van het Decanatus Helchzniensis Flandrorum
zijn de volgende. (L. Slosse, Rond Kortrijk 569-570) .
1598. Jan de Tollenaere, pastoor van St.-Denijs, t 1608 (of 1618 ?).
Victor Nicasii of Caesaris, p. van Dottenijs, t 1629.
1629. Jan Vendeville, p. van Heestert, t 1639.
1639. Frans Vander Cruycen, p. van St.-Denijs, t 1646.
1647. Pieter van Isselsteyn, p. van Avelgem.
1651. Jan de Mets, p. van Moen.
1656. Jacob Dele Rue, p. van St.-Denijs, t 1678.
1677. Boudewijn Van Houtten S.T.B.F., p. van Dotteni j s, t 1712.
1712. Jan Catulle, p. van St.-Denijs, t 1723.
1724. Willem Mussele, p. van Avelgem, t 1731.
1731. Pieter Le Maire, p. van Dotteni j s, t 1736.
1736. Frans Grimonpré, p. van Kooigem, demiss. 1743.
1743. Jean-Jacques Lehouck, p. van Heestert, t 1757.
1757. Laureins Pol, p. van Anzegem, t 1768.
1768. Jan-Baptist Col, p. van Anzegem, t 1785.
1785. Jan-Lodewijk van Ackere, p. van Tiegem, t 1794.
1794. Jan-Frans Cousinne, p. van Ootegem : was de laatste deken
van Helkijn-Vlaams ; hij was geboren te Helkijn, stond
50 jaar als pastoor in Ootegem en is er overleden in 1825.
St.-Denijs staat vooraan met 4 pastoors die de dekenij hebben
bediend. Dan volgen : Dottenijs 3 ; Anzegem, Avelgem en Heestert
elk 2 ; Moen, Kooigem, Ootegem en Tiegem elk 1.
De andere parochiën van Helkijn-Vlaams waren : Bossuit, Helkijn,
Ingooigem, Kaster, Kerkhove, Outrijve, Spiere, Vichte, Waarmaarde.
J. D. D.
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MENGELMAREN
KREIEN EN GUTTEN

Op de vraag in Biekorf hiervoor blz. 32.
Te Oostende en langs de kust spreekt men van vis « gutten » en
van « gegutte » vis, d.i. vis enkel ontdaan van zijn ingewanden en
dan nog op zee.
De vangst van de vissersvaartuigen die verscheidene dagen in zee
blij ven, wordt « gegut » om het bederf tegen te houden. Gegutte
vis is bijgevolg minder vers, en ook minder gegeerd dan « ongegutte »
vis, die hoofdzakelij k door de kustvisserij wordt aangebracht.
In Engeland zegt men « to gutt » en « gutted f ish ». Het zou
me niet verwonderen moest deze term door onze vissers uit het
engels zijn overgenomen. Engeland was immers het eerste land dat
met stoomboten de verse visvangst voor meerdere dagen uitoefende
rond het midden van de vorige eeuw. Engelse stoomboten kwamen
regelmatig hun vangst verkopen te Oostende (zie daarover Biekorf
1956, 290) . Onze vissers gingen ook wel eens aan land in Engelse
vissershavens. En ten slotte was er het verbli j f van talrij ke Vlaamse
vissersfamilies in Engelse havens tijdens de eerste wereldoorlog.
Het zou voor mij heel zeker interessant zijn te vernemen wat
anderen hierover weten, bepaaldelij k over het ontstaan van het
w. gutten : sinds wanneer komt het voor in onze taal en dialect,
hoe is het over West-Vlaanderen verspreid en onder welke vormen.
Gutten heeft wel een overeenkomst met « kaken » maar er is een
onderscheid : bij het kaken haalt men enkel darmen, maag en galblaas uit langs een kleine opening in de (haring) keel. Bi j het gutten
wordt de visbuik opengesneden en geheel geledigd (dus ook milt
of kuit) .
Men spreekt van « gegutte vis », maar bi j haring spreekt men van
« kaken », en kaken is zoals bekend een Vlaamse uitvinding door
een geografische Vlaming, weliswaar door Nederland geannexeerd,
maar die het ten slotte niet zover zou gebracht hebben zonder de
toenmaals zeer bloeiende Vlaamse haringvisseri j en -bedrijf.
Rome.
J. H. KLAUSING

BALKEN VOOR DE OOSTSLUIS VAN NIEUWPOORT

1423
De Oostsluis te Nieuwpoort behoorde tot de waterwerken van
de Wateringhe van Veurne-Ambacht. In 1423 diende ze grondig
vernieuwd te worden « vander zouter slachbalke tote den utersten
stile van den verschen valbedde beede boven ende ande zielen also
naer als men conste bevinden de ghebreken toten nedersten watere ».
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De watergraaf Hustiin Bellen en de ontvanger Fransoys de Hoop,
monnik van de Duinenabdij, trokken op 24 mei naar Brugge en
kochten er 89 « uutdraghende balken » voor een som van 527 pond
parisis. Voor het meten van de balken werd 18 deniers het stuk
betaald.
De balken werden te Brugge in de Reie op kleine schepen geladen en vervoerd naar Sluis, waar ze op grotere vaartuigen werden
verladen voor Nieuwpoort. Hier deed zich een moeilijkheid voor :
in de haven konden de schepen met hun masten niet door de « Lange
Brigghe ». De balken moesten nog weer verladen worden « omme
te vletten met cleene scepen » en aldus de Oostsluis te bereiken.
Om de balken op de schepen in- en uit te winden had men voor
3 pond en 13 schellingen bijzondere « engienreepen » nodig gehad.
De makelaar te Brugge ontving 8 pond en 16 schellingen. Dit alles
volgens de rekening 1423 van de Wateringhe (Archief Seminarie
Brugge) .
Een « uutdraghende balke » was een zware balk van ongeveer
27 voet (9 meter) tot 40 voet (13 meter) lang. Meer bijzonderheden
daarover in Biekorf 1936, 160-162.
Het vervoer van de balken van Brugge naar Nieuwpoort bedraagt
ca. 23,5 % van de koopprijs van de balken. De waterweg was belangrijk goedkoper dan de landweg ; de eikebomen door dezelfde Wateringhe aangekocht in 1396 betaalden bijna 35 ;Jo van de koopprijs
voor een afstand van weinig meer dan 7 km die de wagen af te
leggen had tussen Westvleteren en Pollinkhove. (Biekorf 1961, 149) .
De tol was misschien zwaarder op de landweg ? Doch ook te
Brugge werd in 1423 een tol betaald bij het laden op de schepen ;
het juiste bedrag ervan kunnen we echter niet vaststellen.
A. V.

HOUTHANDEL. - VIT DE HAND VERKOPEN

Er wordt jaarlijks nog veel hout verkocht « uit der hand », zonder
notaris. De koopman komt naar de boseigenaar en zegt : ik zou
750 (soms vraagt hij er 1500 of 2000) sparren moeten hebben van
24 à 25 cm omtrek. Deze sparren moeten dienen als steunstaken
voor jonge bomen die langs grote wegen nog weer worden aangeplant. Na akkoord wordt het gevraagde aantal sparren uitgekapt.
Ook als « steunders » (voor de galerijen in de kolenmijnen) worden veel sparren van een bepaalde zwaarte of kaliber uit de hand
verkocht. Deze sparren worden op lengte gezaagd (2 a 4 m) en
gepeeld (schors) met een stekker, d.i. een mes dat op een stok
gevestigd is.
Ook zware en grote bomen, en zelfs talie op stam wordt uit
de hand verkocht.
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Toch worden veruit de meeste sparren, talie, lichte douglassen
en jonge beukebomen in « houtvenditie » (notariële venditie) verkocht.
Zwevezele-Ruddervoorde.
G. ALTOOS

DE AUTO IN DE VOLKSMOND

Iedereen wil er een hebben, is 't geen nieuwe, 't is een okkasie.
In 't begin is hij de keppe, ze wassen en vertroetelen hem lijk een
klein kind. Maar ze komen er van alles mee tegen. En wat hij dan
moet horen, dat spul daar, kijk, ge zoudt hem somtijds kunnen
vlaán en vierendelen als ge bedenkt hoe koppig die'n bak op wielen
kan zijn.
Modellen, er zijn er zoveel of dat (als) er luizen en vlooien zijn :
konvooien, roeiboten, sleên, visbakjes. De ene komen lijk Jan-alzuutjes, g'en hoort ze niet, en d'andere puffen en bassen over de
weg lijk een die de kinkhoeste heeft. 't Is lijk den duivel en zijn
moere die daar afkomt (veel gerucht) .
Een auto is een spul, een bak, een karre, al naar gelang de
gezindheid of stemming van de spreker. Samenstellingen : pufkarre,
tuftufkarre, tuftufbak op wielen. Ook een klutterkarre (versleten) .
Pas op ! 't is daar een zereloper ! 't is daar een met ronde voeten.
Snelheid. 't Is lijk ne schicht, hij vliegt alles overende. Een lanterfanter : 't is lijk een muize die langs de grond kruipt.
Starten. Hij heeft zijn medecijne nodig (als hij niet wil aanslaan) .
Verbruik. Die kerel heeft een droge lever. 't Is ne slokker (verbruikt veel) . Er wordt meer nafte verreden dan er kletsekoppen zijn.
Herstelling. Hij moet naar 't hospitaal (garage) .
Autobus. Als dat komt aangereên, 't is van schuift en gerte.
Zo'n gevaarte, 't is lijk een oorlogsschip. — Als de mensen op de
bus staan te wachten, dan hoort men : Wanneer komt die buskarre
af ? Meneere laat op hem wachten. Zeg vint, ge speelt met ons
voeten. Hij is toch zeker in geen knoop geslegen ?
— Uit de mond van mensen van te lande (Zwevezele), werkman,
kortwoner en kleine burger.
GUIDO ALTOOS

FLAMENGASTRES

Dit schimpwoord op de Vlamingen (van het graafschap) zou in
1463 uitgesproken zijn door een Guldenvliesridder, nl. Jean de Croy,
graaf van Chimay, die (samen met zijn broeder Antoine) hertog
Filips de Goede onder zijn invloed had gekregen. Vandaar ook de
bekende onenigheid tussen de hertog en zijn zoon Karel de Stoute,
alsdan graaf van Charolais. Toen zijn vader de steden van de Somme
had afgestaan verliet Karel de Stoute het hof om zich in Holland
te vestigen. De heer de Croy zou dan gezegd hebben : « Ik heb
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heel Artesië op mijn kant, en wat denkt de graaf van Charolais
daartegen te doen ? Se pense-t-il aider de ces Flamengastres et de
ces Brabanchois ? » Zo verhaalt de kroniekschrijver J. Du Clercq in
zij n Mémoires (Livre V, chap. 5 ; ed. Buchon XIV 321) . Ik weet
niet of deze uitspraak ooit kritisch werd onderzocht, de kroniekschrijver was immers zelf niet vrij van partijdigheid.
E. N.

BEGRAVEN IN HERTSLEER

Op de vraag in Biekorf 1962, 384.
Het geval van zalige graaf Karel de Goede, die na zijn marteldood in een hertevel werd genaaid, is niet uitzonderlijk. De hert
was een « prinselijk » jachtdier en mocht alleen door de souverein
— en eventueel door zij n vazallen — gedood worden. In de vroege
middeleeuwen hadden koningen en prinsen het voorrecht begraven
te worden in een hertenhuid. Lacurne de Sainte-Palaye spreekt daarover in zijn Mémoires historiques sur l'ancienne chevalerie (deel III :
Sur la chasse) .
H. W.
KALVARIEKRUIS TE OEKENE

Ook te Oekene werd, zoals te Rumbeke (Biekorf 1962, 377),
in 1683 een kalvariekruis opgericht op het kerkhof. In het kerkregister letter E van Oekene leest men op de laatste bladzijden :
« Het Cruys op het kerckhof van Ouckene is opgereght in october
in het jaer 1683 ende dat met giften van de naervolgende personen.
Eerst J. B. Beccue heeft ghegheven een pont groote » ; volgen
dan nog 55 namen van gevers, die waarschijnlijk kunnen gerekend
worden onder de voornaamste ingezetenen of notabelen van Oekene
in die jaren. — Jan Baptiste Beccue was de eigenaar van de heerlijkheid Wervickhove, een onderleen van 't graafschap Rumbeke, gelegen
tegen de grens van Oekene (huidige hofstede Dessauvage langs de
Kwadestraat) .
J. D. D.
NANCYSCHE ROETKEERSEN

Charles de la Porte, wonend in de Lange-munte, in de Goude
Sterre, te Gent, plaatste in Den Vlaemschen Indicateur van 1785
(Byv. n° 11) de volgende advertentie bestemd voor heel de Vlaanders : hij maakt en verkoopt, zegt hij, een soort « Nancysche Roetkeerssen » zo volmaakt dat hij uit Nancy daarvoor gefeliciteerd
wordt. En hij somt de hoedanigheden op : « gemelde Keerssen hebben
de eygendommen van niet af te loopen, niet over te waeyen ; zy
moeten maer zelden gesnooten warden ; geven een gestaedig licht
en branden eenmael langer als de gewoonlyke Roetkeerssen, en
kosten maer eenige stuivers meer ».

E. N.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN

HONDSCHEBOETER. — Schoenlapper die werkt met hondenleer.
Bij de instorting van een huis te Brugge in 1490 verongelukte een
man « ende het was een hondscheboeter, ghezeyt een hondschoelapper,
ende hy hiet Jooris, ende hy zat in een wynckelkin, up de grote
Merct, onder tMoriaenshooft ». (Boeck van Brugghe 337). — Uit
hondenleer werden schoen en (hondine scoen) en handschoenen vervaardigd ; een voorbeeld van « een paer honden hantscoen » (1571)
te Oostkerke bij Diksmuide in Biekorf 1961, 214.
KEMPENSNOER. — Snoer van kemp (hennep), te Ieper gedragen
als bedelpatent. Krachtens een ordonnantie van de Raad van Vlaanderen van 4 sept. 1461 (Diegerick, Inv. Ypres VII 157) zijn de armen
beneden de 60 jaar (kinderen uitgezonderd) die de toelating hebben
om te bedelen, gehouden « een kempensnoer » om de hals te dragen ;
de twee uiteinden van dit snoer moeten gezegeld zijn met het loodje
(loyken) van hun woonplaats (het « teken » van de stad met een
zegeltang in het loodje geprent of uit lood gegoten).
CONTREBOUCK. — In 1546 werd Joos Gheerolfs bij de stadskraan
te Brugge aangesteld « omme voortan controlleur te zyne ende contrebouck te houdene vander zelver crane ende den wynen die men aldaer
updoen zal... » (Gilliodts, Cart. Tonlieu I 143) . — Was de Brugse klerk
een humanist die de etymologie van « controlle » (contre-rolle) heeft
ingezien en het register van toezicht (dat sedertlang geen rol meer
was) een moderne naam heeft willen geven ? Of speelden hem de
termen conterbrief, contercedule, contersegel in het hoofd ? Misschien
was in 1546 het woord « contre-bouckhouder » bekend, hoewel het
tot nu toe niet is gevonden.
RUDDERS VAN ROODEN. -- Hospitaalridders, Johanniters (de
latere Orde van Malta). Een post in de stadsrekening van Oudenburg
anno 1482 luidt : « Ghegheven in hoofscheden twee rudders van Rooden
die hier quamen omme aelmoesenen, 10 sc. par. » (Hist. d'Oudenbourg
II 471). Rooden is hier het eiland Rhodos, dat in 1309-1522 de zetel
van de Hospitaalridders was. De officiële titel van de Orde gedurende
deze periode was « Ridders van Rhodos », mnl. Rudders van Rooden ;
vgl. Chevaliers de Rhodes, eng. Knights of Rhodes, hd. Rodiserritter.
SCAEPSLEPELE. — Herderstaf, met aan het einde een schopje.
In de « vloer » van het woonhuis van de kleinsmid Thuriaen van Rebeke
te Brugge bevonden zich op 9 nov. 1480 : « een cleen handhamerken,
een scaepslepele, een daert » (Proosdij nr. 1294, f. 3 Biekorf 1962,
148). De « schaeplepele » was in 1491 het partijteken van de St.-Lievenszotten te Gent ; ze droegen voren en achter op hun gele « journeyen »
een « schaeplepele gheborduert van roode zyde ». (Despars, Cronijcke
IV 498). Een synoniem is schaepschuppe bij Paludanus, Kiliaen en in
Naemboeck 1562 ; zie ook Mn1W VII 232.
WASWYF. -- Vrouw die was (kaarsen) verkoopt in de kerk. Het
Brugse Schauwboec 1555-84 (stadsarchief) heeft f. 281 de volgende
tekst, gedateerd 15 maart 1571 (n.s.). « Margriete filia Jan Habout
waswyf binder kercke van sinct Jacobs.. wonende in Roosendale. »
Gezelle schreef nog in 1869 van « 't waschwijvetje » dat in de
0.-L.-Vrouwekerk zat (Biekorf 1937, 192). — Niet te verwarren met
mnl. wassighe, wasscheghe, wasscherse, wasvrauwe — vrouw die voor
anderen de was doet.
A. V.
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VRAAGWINKEL

Maandschrift De Volksschool
In welke openbare bibliotheek kan ik een volledige reeks vinden van
De Volksschool « Maandschrift ter bevordering van onderwijs, opvoeding en Vlaamsche letterkunde onder redactie van Hector Daems,
onderwijzer te Roeselare ». Het blad werd gedrukt te Brugge bij
J. Cuypers. De eerste jaargang 1879-1880 telt 384 bladzijden. Het blad
verscheen tot in 1889-1890. Er moeten 11 volledige jaargangen van
bestaan. Medewerkers waren de onderwijzers A. Van Besien, Roeselare ;
P. Denijs, Komen ; F. de Leu, Mesen ; E. Verhille, Westnieuwkerke ;
E. Benoot, Assebroek ; D. Willems, Roeselare en « het onderwijzersgezelschap te Roeselare ». Vanaf de 5e jaargang werd de redactie waargenomen door P. Denijs en het blad werd gedrukt te Ieper bij K. de
Weerdt. Van de 8e jaargang voort was de titel : « De Volksschool.
Bibliotheek van den Vlaamschen Onderwyzer ».
R. C.

Meerkraai als jachtvogel
In Franse literatuur ontmoet men telkens weer die Vlaming — « un
Flamand » — die aan het hof van Lodewijk XIII (1610-1643) met
iets heel nieuws verscheen, t.w. twee afgerichte meerkraaien. Een
gebeurtenis in het jachtleven, men ging nu met die vogel op vis jagen
in de koninklijke vijvers. De meerkraai (alias aalschover, schollevaar ;
fr. cormoran ; Phalacrocorax carbo ) is een vogel uit het geslacht van
de Pelikanen en wordt nog tegenwoordig, in China en in Japan, afgericht op de visvangst. Wat ik nergens vind is de naam van die
gedenkwaardige Vlaming. Moet men veronderstellen dat onze onbekende landgenoot die vogels uit het Oosten had meegebracht ?
A. M.

Voorzegging van 1484
Waar kan ik het volgende drukje vinden : « De dry Gezusters, of
arglistige staetkunde van Marie-Antoinette, koninginne van Vrankryk,
Marie-Caroline, Koninginne van Napels, en Marie-Christine, gewezene
Gouvernante der Nederlanden. Met eene merkweirdige voorzegginge
van 1484, door Joannes Lichtemberg. 1790. » In-8 ; zonder opgave van
plaats. Er was een exemplaar voorhanden in de bibliotheek Vander
Straelen te Antwerpen (veilingscatalogus nr. 4486) .
P. C.

Lange pieken in Vlaanderen
Keizer Maximiliaan (t 1519) leerde zelf de lange piek hanteren en
verscheidene ridders met hem. Dat was iets nieuws, ridders die te voet
streden (de lange piek was geen ruiterwapen). Nu lees ik bij Dr. Hans
Stiicklein (Der deutschen Nation Landsknecht, blz. 16 ; Leipzig 1935)
dat graaf Etel-Fritz von Hohenzollern, een vurig volgeling van de keizer,
op de Markt te Brugge Vlaamse edellieden inwijdde in het moeilijk
hanteren van de lange piek, De auteur geeft geen bronnen op. Misschien
kan een lezer mij op de weg zetten om bron en datum te vinden ?
E. N.

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

Postrekening : 2335.37

Drukkerij G. BARBIAUX, Minderbroedersstraat, 20, Brugge
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EN FOLKLORE
VERSCHIJNT MAANDELIJKS TE BRUGGE

Bloeimaand 1963

ALFONS VAN HEE EN GUIDO GEZELLE
Alfons Van Hee en Heer ende Meester Guido Gezelle
waren geen klinkende vrienden die enkel elkaar genegenheid
betuigen omdat ze er belang kunnen in vinden, maar wel
twee welwillende en gedienstige vrienden, die zonder maxima
noch minima zeer op elkaar gesteld waren.
Hoe en wanneer die vriendtoevigheid juist ontstaan is,
doet weinig ter zake. Alfons Van Hee is leerling noch
ambtgenoot geweest van onze grote dichter. Edmond, zijn
oudere broer, was echter reeds als student een van Gezelle's
vertrouwelingen.
Alfons Van Hee is als leraar een van de opvolgers geweest
van Gezelle. Op 26 september 1873, enkele maanden na zijn
priesterwijding, werd hij immers tot leraar benoemd van de
« deuxième section préparatoire de l'institut Saint-Michel »
van het klein Seminarie te Roeselare. Gezelle heeft heel tijdelijk in die afdeling, de minst eervolle, les gegeven net zoals
Victor Huys, Gustaaf Flamen en Amaat Vyncke, een elite
van het herwordend Vlaanderen. Belasterende besluiten trekken uit die opvolging zou zeker onrechtvaardig zijn, daar
de schoonste Vlaamse figuren niet steeds de beste leerkrachten
geweest zijn.
Deken De Bo bevestigt (Idioticon 2 , Inleiding blz. IX)
dat Van Hee hem woordenlijsten gaf met taaleigenaardigheden, die hij kon gebruiken in de opbouw van zijn Idioticon.
Een overlevering wil ook dat Van Hee medehielp aan Lo-
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quela, het taalkundig maandblad dat Gezelle vanaf Bloeimaand 1881 tot Slachtmaand 1895 liet verschijnen (1).
Welk is het aandeel echter van Alfons Van Hee ? Een onversaagde opzoeker van Westvlaamse taalwendingen is hij zeker nooit
geweest. Van Hee bleef een rustige gezel, wijl De Bo en Gezelle
echte werkossen waren. Maar er is wel nog een andere reden die
mooi in het daglicht gesteld wordt in het antwoord van Van Hee
op een open brief van Hugo Verriest. Eigenaardig genoeg haalt
Van Hee hierin een getuigenis aan van Gezelle zelf.
Op 27 december 1900 vroeg Verriest aan Van Hee een woordenboek samen te stellen « niet van woorden, niet van spreekwoorden,
maar van zegswijzen. Wie das Volk spricht ». Verriest herinnert
hem aan een oude gebeurtenis :
« Weet gij nog, als wij over vijf-en-twintig jaar te Brussel waren,
hoe wij gaten in den nacht loechen al dien duitschen boek lezen :
Wie das Volk spricht? Gij moet dien boek hermaken in 't vlaamsch.
Als ik dat wel overpeize, gij hebt al reeds begonnen, en groote
boeken liggen gereed, met een eerste spreuke, sedert twintig jaar.
Gij verteldet mij hoe een knappe jongman uwers spelersgilde
naar Yper geloopen was naar de spoorhalle, vol vreeze te laat te
komen. Hij was binnengerocht en was te wege op den wikkelenden
trein te springen, als ze hem vasthielden en wegduwden : « Sei,
Mijnheere, 'k en ha maar de grepe te kort » !
'k En há maar de grepe te kort ! Gij stondt vol bewonderinge
en zeidet mij : Wij zouden die spreuken en spreukwijzen moeten
vergaren en uitgeven. Zoo gezeid, zo gedaan, en gij vielt aan
't werk.
Ik ga in 't korte t'uwent komen kijken wat er al achter die
eerste spreuke op dien grooten in-folio staat. » (2)
Van Hee zond zijn antwoord naar Verriest « uit het oude Moerenland (Moere) in 't ende van 't jaar nul » :
« Ne keer dat ik met meester Gezelle zaliger aan 't kouten was
van zulke dingen — en percies van 't vergaren van spreuken —
« Als de zwalmen vergaren, zei Gezelle, 't is teeken dat ze weggaan ! » Die spreuke heb ik onthouden, en dikwijls overpeisd, en
vol grondige waarheid bevonden.
Daar zijn menschen als zij eene bloe'vinke zien, die die bloe'vinke
moeten hebben, in een kooie. Ik zie liever de veugels in 't hout,
(1) Vgl. H. De Gryse, Pastoor Van Hee, Tielt 1945, blz. 38 en
E. Reynaert, De Letterkunde te Roeselare, Roeselare 1956, blz. 55.
Zie ook K. De Lille, Stam en Huis van Alfons Van Hee, Biekorf
1962, blz. 263.
(2) H. Verriest, (open brief aan A. Van Hee) Mijn Eerwaarde
Vriend, De Nieuwe Tijd, 5 jg., blz. 71.
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t'houden.
Dat ze timbers of oude steenen vergaren of alle levenlooze
dingen, dat kan ik verstaan, — al en ben ik daar geen liefhebber
van. Maar levende dingen, 'lijk spreuken van 't volk, in eenen
boek met eene spelle vaste nagelen ; daartoe heb ik kleene gadinge :
dat is die spreuken levende vermoorden, 'lijk ze doen met butterschijtten !
— Ik ben altijd blijde, als ik de sterren zie, dat ze Ons Heere
buiten grepe gehangen heeft : anders, mijn verdooie ! de menschen
zoon ze bij nachte gaan stelen om ze ievers in eenen « Jardin
d'acclimatation » te steken.
Laat, in Gods name ! die spreuken vrij in den mond van 't volk
en over zijn lippen zoeven en zagaaien : van als ze vergaren ze
gaan weg ! » (3)
Wanneer Alfons Van Hee geen spreuken in een kadertje wilde
plaatsen, dan zal hij ook wel geen groot zanter geweest zijn van
woorden en taaleigenaardigheden.
In de nalatenschap ( 4) van Van Hee bevinden zich toch enkele
losse snippertjes met woorduitleg. Dit toont toch enigszins aan dat
Van Hee niet zo volstrekt vijandig stond tegen dit werk. De behandelde woorden worden echter in 't Idioticon noch in Loquela
weergevonden :
LIJSTE = latte : plafondlatte — van daer Lijsteboomen = kleene
eeken iets meerder dan plantsoenen waeruit lijsten gekapt of gekliefd
worden. geh. Langemarck.
NEMEN. -- Zoo genomen = supposé, dans la supposition. B.V. zoogenomen gij krijgt van eentwie eene kaeksmete. Zoogenomen ge zijt
grondrijke. — Het volk en zegt nooit « veronderstelt » of « in de veronderstellinge ».
'LIJK OF, gelijk of.
'K hebbe ik mijn' toebak geplant de Vrijdag lijk of het den zundag
derachter alzoo regende. = Spreekwijze om eenen dag te bepalen met
eene bijzondere daedzake of gebeurtenisse die dervoren of derachter
komt. — B.V. onze Louise is kersten gedaen den zaterdag lijk of het
den zundag Roosebeke ommegang was.

In zijn Manneke uit de Mane heeft Van Hee Loquela ten zeerste
aangeprezen : « In één bladzijde van Loquela is er meer te rapen
dan in menige groote boeken... Al wie vlaamsch student is — en
een kluite te maande kan missen — moet inschrijven op « Loquela »
dat gaapt gelijk een oven. » ( 5 ) In dit zelfde artikel geeft hij echter
(3) A. Van Hee, (open brief aan H. Verriest) Antwoorde, De
Nieuwe Tijd, 5 j., blz. 153 vlg.
(4) Dokumentatie Georges Van Hee, Brugge, neef van A.V.H.
(5) A. Van Hee, Loquela, 't Manneke uit de Mane 1884, blz. 90 vlg.
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met een milde lach een proeverke van woordafleidkunst, zoals ze
waarschijnlijk niet moet zijn :
« Van waar komt de name van « JaKop » voort ?
Volgens de legende, ten tijde dat ons Heere hier op de wereld
verkeerde, stak er eens 'ne man zijne Kop deur een hage, en vroeg
aan den Zaligmaker : « Meester mag ik mee gaan ? » Ons Heere
keerde hem omme, en niemand anders ziende dan dien Kop, zei hij :
« Ja, Kop. »
Dat en is maar legende.
De wetenschap gaat dieper in de zake :
JaKop komt van Nabuchodonozor.
Horkt wel :
Nabuchodonozor is in 't grieksch nebucadnezar, zar is een uitgang,
ge li jk onze slepende e, die mag van kante gelaten zijn.
Blijft Nebucadne.
In dat woord ziet gij twee maal ne.
Twee Loocheningen zijn zooveele als eene bevestiging. »
Dus : ne... ne is zovele als Ja.
Is één.
Blijft nu nog over bucad.
Bucad met versterking van medeklinkers wordt pucat.
En pucat door omzetting verandert in Caput.
Caput is Kop.
En geheel 't woord : JaKop. »

Zouden we niet mogen besluiten dat, ondanks vele goede wil,
Van Hee's medewerking aan De Bo's Idioticon en Gezelle's Loquela
eerder miniem zal geweest zijn ?
Onderlinge bijeenkomsten van Gezelle, Van Hee en andere vrienden groeiden uit tot echte feestmaaltijden. Op dinsdag 5 juli 1881
verzond Vyncke vanuit Brugge aan Van Hee te « Wydtsgaete »
(Wijtschate), en waarschijnlijk ook aan de andere vrienden van het
Eedverbond, een uitnodiging om zijn afscheidsfeest bij Guido Gezelle
te Kortrijk bij te wonen. De tekst is enigszins verrassend : « Flandricè : Jatte soirmoudre tonnerrejour abeille G.G. Hoquet -sn
saumon -m

me
0 son. » (In het Vlaams : Kom avondmalen donder-

dag bij G.G. Ik zal er zijn.) ( 6) Ratte Vyncke plaatste een rat
en een vink als handtekening ( 7 ) .
Die bijeenkomst door Vyncke en Gezelle belegd is feitelijk een
spoedgeval. Op vrijdag 8 juli zou Vyncke Vlaanderen verlaten
om als zendeling naar Afrika te gaan. Interessant blijft echter dat
Vyncke in het huis van Gezelle afscheid wil nemen van Van Hee
en denkelijk ook van de andere Zwijgers. Of Van Hee te Kortrijk
aanwezig was, is niet bekend. Vyncke's kaart werd op 6 juli te
(6) Zie noot 4.
(7) Die originele manier van uitnoden was echter geenszins
Vyncke's proefstuk. Ook Julius Devos moet vroeger eens van hem
een uitnodiging ontvangen hebben met volgende woorden : « Jatte soir - moudre - abeille - Carillon » (bij Beyaert te Brugge). J. Geldhof, Vliegt de Blauwvoet, Brugge 1955, blz. 119.
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« Messines » tegengestempeld en zal Van Hee maar op de morgen
zelf van de « tonnerrejour » bereikt hebben.
Zeker was Van Hee tegenwoordig op de « Loquela »-maaltijd
die Gezelle te Kortrijk op 28 juni 1883 gaf ter ere van Johan
Winkler. Benevens Gezelle, Winkler en Van Hee tafelden er nog
Karel de Gheldere, Adolf Verriest en Joris Beyaert. Een spijskaart
is bewaard gebleven (8) . Overvloedig moeten de spijzen geweest zijn :
Ate
Kortrijkschen Bill, Blomkoolen
Ossenspiering en toebehoor
Kiekens, Erreweetjes
Espe, Veldkroppen
Amandelsterre
Vlaamsche Pap, Eerdbezen, enz.
Drank
Uitzet
« Warme Jowte »
« Koldenschael »
Welkomwijn, enz.

Alfons Van Hee moet zich tijdens die bijeenkomst meesterlijk
hebben gedragen, want Winkler verklaarde op 1 juli : « Ik gevoel
mij bijzonder tot hem aangetrokken. » ( 9) Van Hee, een grote
natuurvriend, zal echter wel het zijne gedacht hebben van de hooggeleerde « Vrije Fries » die geen rogge uit haver kon herkennen,
geen merel uit een lijster...
In 1885 heeft Guido Gezelle Alfons Van Hee en het Eedverbond in moeilijkheden gebracht. Na het overlijden van Deken
De Bo huldigde het Davidsfonds van Tielt die verdienstelijke
voorman. In zijn lofrede zegde Gezelle onder meer : « Te veel
Vlamingen zijnder, wier nuttelooze beweginge te vergelijken is bij
een deel vreemde sprongen en aardige tuimelperten, ja, bij naamloos guitenwerk en verwaande ruitebrekerije van machtelooze kinders,
wier ouders naderhand de boete betalen... » (10)
De Antwerpse blauwvoeten, die talrijk tegenwoordig waren, voelden zich diep ontgoocheld. Ze lieten hun antwoord in een brochure
«De Ruitenbrekers » verschijnen ( 11). Gezelle moest het ontgelden.
« Eerst ongeloofbaar, was het ons welhaast eene pijnlijke zekerheid :
Westvlaanderen's Gezelle, die tot hiertoe Heer en Meester scheen,
heeft zijn trouwste volk gebrandmerkt en afgezworen... » Elders nog
(8) Gezellemuseum Brugge. Een fotocopie staat in P. Allossery,
Kan. Adolf Duclos met een kijk op den zoogenaamden taalparticularistenstrijd, Brugge 1930, blz. 90.
(9) Brief aan A. Duclos (Gezellemuseum).
(10) De volledige tekst van Gezelle's rede bevindt zich RdH.
20 jg., blz. 349 vlg.
(11) « De Ruitenbrekers », 16 blz. werd gedrukt 1885 te Antwerpen,
H. en L. Kennis, opv. van L. Gerrits. Het werd vanuit « Anvers »
verzonden. Een exemplaar berust in 't Gezellemuseum en ook dokumentatie Maria Persyn, Wingene.
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luidt het : « De oudleraar en groot dichter die van tal zijner leerlingen moedige verdedigers van taal en zeden heeft gevormd en
door de « Blauwvoeten » met den naam van « heer ende meester »
is bestempeld geweest, heeft in openbare vergadering den naam
van ruitenbrekers en tuimelmakers naar het hoofd geworpen der
leerlingen door hem zelve tot de liefde en den strijd voor de
moedertaal opgewekt. . » (12)
« Onze Vlaamsche Wekker », orgaan « der algemene studentenbeweging » onder leiding van J (ules) D (elbeke) en C (amiel)
Marichal, reageerde ook. De naam van Gezelle werd echter niet
vernoemd : « Men lache ons uit, en spreke van ruitebrekers, van
tuimelperten en vieze sprongen. Wij waren sinds lange gewend
aan nog ergere woorden, en verloren daarom den moed niet, noch
en hielden den stroom niet in, die van uit 't hert door gansch ons
vlaamsch lijf heen en weder spoelt... Ruitebrekers ! Men looft onzen
Rodenbach en wij die zijne stappen trachten na te volgen, miskent
men, en wij, wij doen kwalijk ? » (13)
Verriest riep het Eedverbond samen. En Gezelle én de studenten
moesten verdedigd worden ! Gezelle had immers niet de juiste
toon gevonden om zijn mening uit te drukken. Hij had met ruitenbrekers de ongetoomde kerels bedoeld die onder Vlaams voorwendsel
allerlei onvlaams guitenwerk verrichten, niet de blauwvoeten die
om de goede zaak te dienen vergaderingen leiden, smeekschriften
zenden en overal hun eisen laten horen. Het nieuwjaarsnummer
van « De Vlaamsche Vlagge » 1886 zou die gedachte verder uitwerken. Hugo Verriest liet erin zeven open brieven verschijnen die
vooral de schrijvers van « De Ruitenbrekers » eens goed de les
spelden en de ware betekenis van Gezelle's woorden aantoonden.
Die historische brieven van Verriest zalfden en genazen, want
Gezelle moest men met rust laten. Het eedverbond reikte zo Gezelle
de hand. Enkele maanden later waren zij bij hem te gast. De
zwijgers boden hem een vijftalig woordenboek aan ( 14) .
Om de belangrijkheid van dit Vlaggenummer nog te vergroten,
geeft de Swighenden Eede de onovertroffen uitgebreide schets :
« Hoe Karel Kimpe hem in de eenzaamheid begeeft en tot inkeer
komt. » Karel Kimpe, opsteller van de Vlagge, gaat in retraite bij
de Jezuïeten om Gezelle's woorden indachtig de rechte weg te
zoeken. Zijn geweten wil hij eens grondig zuiveren. Karel Kimpe
gaat echter naar huis, versterkt in zijn oud Vlaams geloof, want
de blauwvoeterij heeft het bij het rechte eind. Gezelle heeft de
waarheid bedoeld, maar enigszins verkeerd uitgedrukt.
« Lang en veel heeft men naderhand getaald en gevischt om te
weten, wie Karel Kimpe mocht zijn en wie de schrijver. Voor
(12) « De Ruitenbrekers » blz. 1 en 15.
(13) 4 jg., blz. 66.
(14) Onbevestigde overlevering.
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allen die Van Hee van bij gekend hebben, kan geen twijfel bestaan
omtrent den opstel : dat is uit zijn ganzepenne gevloeid. Wel te
verstaan : de ontworpene schets, 't geraamte, de blijde inleiding :
« hij gaat er naartoe », de verbindingen en slot. Dat alles is van
hem. Daartusschen zijn geweven enkele meditatien van andere leden
van den Swighenden Eede, als De Monie, Lauwers en Persyn. » (15)
Dit meesterwerk, grotendeels van de hand van Van Hee, is de
doordachte humoristische bevestiging van de brieven van Verriest.
Van Hee heeft hier onrechtstreeks Gezelle verdedigd.
Van Hee heeft ook te Veurne Gezelle ontmoet in de woonst
van zijn broer Edmond ter gelegenheid van de boetprocessie. Een
nietsnut vroeg alsdan aan Gezelle de oude teksten die door de
figuranten opgezegd werden in een beschaafd kleedje te steken.
De Van Hee's, die in het Westvlaams dachten, zullen zeker gejubeld hebben bij het kordate antwoord van Gezelle : « Dat meugde
nooit doen, ge moet da beworen lik dat ason ewist is ! » (16)
Uit Langemark, waar hij kapelaan was van 1885 tot 1900, schrijft
Van Hee op een « zaterdag nuchtend » naar zijn zuster Zoe te Lo :
« Gisteren — den eersten en eenigsten dag dat ik uit koste van
geheel de weke — ben ik naer Kortryk gegaen om meester Gezelle
te spreken contra 't plan van dat vermaerd « Slek » van die Fyntele.
Die man wiste vast en zeker dat dat plan ievers in zijn archieven
berustende was maer hij beweerde wel een schof tijds noodig te
hebben om het te vinden ; en toen zou hij het seffens afzenden. » (17)
Ook vanuit Langemark schreef Van Hee op de « zundag van
beloken paeschpenninge 1899 » aan zijn zuster Zoë dat Guido
Gezelle, zopas bestuurder benoemd van het Engelsch klooster te
Brugge, op hun kermistafel niet zal tegenwoordig zijn :
« Van Guido Gezelle en krijg ik geen mare : ik twijfele grootendeels aen de komste van dien man. Ware hij te Kortryk gebleven,
in zijnd vrijen blijen post, hij kwam zonder twijfel ; nu ligt hij
aen eenen gouden keten ! — Paster Verriest komt. Dat laet hij
mij weten per brief vandage. Wij komen te gare den woensdag
avond naer Lo slapen.
— N.B. Die man is styf sober 's avonds. Dus een kleen licht
soupeetje, schuim van scheten opgeroerd met merk van meziebeenen. 'k Ben zeker dat hij achter kerrepap zal vragen. Daerachter
een partietje kaerten en wat kouten en klappen van den heeten
en kouden bru. » (17)
Gezelle was ook eens de eregast van het Eedverbond te Kortrijk
bij Dokter Lauwers. Er werden « kampernoeliën » gegeten. Een van
de genodigden drukte er zijn spijt over uit dat het zo moeilijk is
(15) Die seer scone Historie... Tielt 1926, blz. 325.
(16) Mededeling P. Iléonce - Alph. M. Adams, o.f.m., Mortsel
24 juni 1961, kleinneef van A.V.H.
(17) Dokumentatie Marguerite Verlende, Brugge, nicht van A.V.H.
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edele plant overvloedig vindt in de broeken waar vele koeien
weiden want :
groeien
Waar koeien
Kampernoelien.
loeien
Gezelle onderbrak want hij ging niet akkoord :
« Fons, 't is
mis
't is
't peerd
't heeft onder zijn steert
wat de kampernoelie begeert... » (18)
Te Zillebeke kwamen de geestelijken uit de omgeving dikwijls
bij pastoor Huys of bij kapelaan Jozef Gezelle, waar Guido en
Caesar ook wel eens kwamen. Eugeen Joestens en Maurice Maus,
onderpastoors te Zonnebeke, waren er dan ook bij net zoals Alfons
Van Hee, die uit Langemark moest komen. Joestens « wien de
schalksheid uit zijn wezen loech en de geest uit zijn loerende
oogen » ; Maus die « een heeleboel Fransche finessen en leutige
kwinkslagen » kende en Van Hee hadden het vooral gemunt op
de oude proost van Sint-Juliaan ( 19) . « De goede oude man, hij
kon zeventig jaar oud zijn, was om zoo te zeggen op non-activiteit
gesteld, op eene proostdij, waar er van tijd tot tijd, maar zeldzaam
genoeg een nieuwe parochiaan het in zijn hoofd stak van geboren
te worden, en waar men telken jare de begrafenis-ornamenten buiten
moest hangen tegen 't motten ; ze kwamen anders nooit uit hunne
schranken. Van trouwen was er geen spraak ; zijn volk trouwde
allemaal elders ; hij leefde dus in een zalig nietsdoen van den
morgen tot den avond. Maar hij beeldde zich in, dat hij alles•te doen
had, dat zijn deur afgelopen werd en zijn deurschel rinkelde zonder
rusten noch staan...
Liefst van al kwam kwam hij te berde met zijn drukke bezigheid
op zijn proostdij, en met dat gedurig klingelen van de huisschel:
hij bootste, al dit vertellende, met zijn gebroken stemgeluid het
rinkelen na van die bel ; maar, jammer genoeg, hij stamerde en
't kwam er lastig uit :
T... t . . . t . . . ter linck ! t ... t . . . t . . . erlinck ! stotterde hij al uiteendoend
dat hij zich van morgen ter nauwernood had neergezet en in zijn
morgenboterham gebeten, of dat de huisschel al weer was gaan
rinkelen... Terlinck, terlinck, t .t...t...erlinck !
(18) Mededeling Dr. Karel Ranson, Ganshoren, 19 juni 1961, neef
van A.V.H.
(19) C. Gezelle, Uit 't Land en 't Leven van Guido Gezelle, Amsterdam z.j., blz. 178 vlg.
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En moet ik zeggen dat de arme man niet lang moest wachten
of dat schavuitengezelschap had hem Terlinck gedoopt ? Hij alleen
wist het niet, die goeierd.
Bij iedere Conferentie-vergadering werd hij geleidelijk en met
zoete toompje op zijn stokpaardje geloodst ; hij stak telkens van
wal met een splinternieuwe geestdrift en 't ging er van terlinckterlinck, tot groot jolijt van die ondeugende snaken en van Guido
mede. Hij was op den truc voorbereid, en gevoelde wel een steekje
compassie, maar hij kon zich evenmin, ja veel minder dan de andere
bedwingen. Hij loech dat de tranen op zijn kaken bolden, en de
proost die waande dat hij zo heerlijk vertelde, schouwde triomfantelijk rond en stemde hartelijk mede in 't lachen.
Ik, als jonge melkbaard bij al die gedaade (sic) schriftgeleerden,
zat stil en loech en luisterde :
« T... t . t. .t...erlinck, te.. te .te .te terlinck !! » vertelde de
proost, «'k kwam van de deure en 'k had nog maar even mjin
gazette opengeplooid of 't was weeral van .
« Terlinck ! » zei Maus.
« Ja, » zei de proost en hij knikte ! En ze borsten het nu al te
zamen uit. Maar hoe was hij aan zijn historie begonnen ?
Dat was 'n toer van Van Hee. Caplaan van Hee, wiens parochie
vlak neffens de proostdij lag, had vroeg in denzelfden morgen het
bezoek ontvangen van een tapijtenleurder en, deugniet als hij was,
had hij seffens zijn gedacht laten vallen op den goeden proost.
« Terlinck, peist hij , er zal vandage toch wel iemand aan zijn
belle trekken ! » Daarop had hij de leurder sterk aanbevolen, seffens met zijn tapijten te gaan aanbellen bi j den proost van St.-Jelyns
en had hem misschien wel daartoe zijn wielen gesmout.
Een historie voor de conferentie, monkelde Van Hee. En werkelijk, de proost verhaalde, dat, toen hij zi jn deur opendeed, een
leurder op den drempel stond, met tapijten te koop.
« Da's j uist iets voor u, » opperde toestens « tegen den eersten
grooten bruiloft ! »
« Ja, ja ! » antwoordde de proost, «'k heb ik de man naar de mane
gezonden met zijn tapijten ! »
Guido schoot almeteens uit in een onbedaarlijken lach. Alle
bezagen hem, en 't duurde enkele stonden eer hij zijne stem terugvond, maar eindelijk brak het eruit onder veel tranen en schoklachen :
«'k Heb me dikwijls afgevraagd, waarvan dat die plekken in
de mane zijn... en ! dat zullen die tapijten zijn, proost ! »
KAREL M. DE LILLE
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IN DIKSMUIDE VOOR DE OORLOG
VAN VEERTIEN
Vervolg en slot van blz. 112
'k Moete zeggen dat de Diksmuidelingen in geen klein geruchte
verschoten, vooral als 't lotinge was, zo vertelt Grietje verder. De
straten galmden dan van 't overluid zingen en tieren.
D'ouders zaten er van zijn eigens mee in voor 't lot en ze
kochten « e' gelukkig oortje » — lijk e' klein half centje — voor
vijf frank aan e' manje die er mee rondkwam ; of ze trachtten aan
e' molpootje te geraken dat bracht ook geluk bij, en ze naaiden
dat in de rechtermouwe van de lotelings veste. Maar je moet nu
gaan horken. Mijn broere had niets ingenaaid en hij trok er hem
uit met numero 120, en Sarel zijn vriend had 'n oortje en hij trok
er hem in met numero 25. We wisten het seffens : w'hadden e'
loper uitgezonden aan de veinster van 't kommisariaat en e' kwam
te vierklauwe gelopen om 't goe nieuws te zeggen. En Sarels ouders
kochten e' man voor 1800 frank, dat was 1600 en 200 frank borge.
Als 't nu oorloge wierd moest Sarel toch soldaat zijn en de man
ook, zo 't land profiteerde e' soldaat. De lotelingen — heel gepint
met hangende linten, blommen en pluimen op de wippeklakke
zongen om ter luidst :
En hoe meerder sloeber, en hoe meer geluk,
't grootste nummer is voor mij gedrukt.
En hoe meerder zot, hoe groter lot,
met honderd twintig komt hij naar zijn kot !
Met 't konzul was 't nog veel erger : de lotelingen van Houthulst
en Klerken — al vechtersbazen — kwamen arm en arm zwierend
in lange reken te Diksmuide aan, z'hadden heel d'Esenstrate in
pachte en ze brulden alle kelegaten uit :
« En laat de troep maar draaien,
Wij e' geven daarom niet, wij e' geven daarom niet... »
0 mens ! valt Idalie in de redens, g'hebt daar geen gedacht van
als ge van de streek niet e' zijt, wu'k e' wreed volk dat dat was !
echte bojemers, zwerversvolk met mandewerk, ze droegen panen
kostumen en wijde broeken met truizen langs de kanten en grote
witte nakkeren knopen afgezet, ze waren bruin gebrand lijk
e' beier ; ja ja ! dat was dan nog schoon volk op den hoop toe,
en dansen dat ze kosten e' nee ! Waar dat ze e' danszale binnenvielen scheidde dat uit met e' vechtpartij ; en te Diksmuide waren
er danszalen genoeg : de Witte Beer, en bij Tule Boeries en de
Vismijne en nog andere. Ja van zijn eigens waren er ook Diksmuide-
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voor e' meisjong.
En we verschoten wijlder daar nog niet veel in, Houthulst was
maar 'n ure gaans en ze waren zijnder hier alle stappe gezet,
Diksmuide was 't naaste steedje en ze kwamen hier zelfs de mesdagen vieren. Maar er lag nog e' danzale ten uitkante langs de
Leegweg, de « Villa Blanche », tegen aan de Be'stbrugge waar dat
boerekoppels kwamen dansen. En de garde kwam e' keer 's avonds
late daar binnengevallen : seffens draaiden de dansers de luchten
uit en sprongen over tafels en banken, door de vensters en over
d'hagen, de donkere nacht in, op e' weerdije van e' weerlicht was
de danszale geleegd en de garde stond daar allene te ziene. Maar
de politie t'onzent was zulk e' spektakel gewend en ze kenden heel
de streek van buiten e' nee en al de bewoners van 't Drooghof,
d'Oostveste en 't Keuningstraatje erbij.

Broodwinning
Waar moesten al die arme dompelaars gaan werken ? Vroeger
stond daar nog de steenoven van Vermes langs de Lindetjes bij
d'Hogebrugge, maar de briekebakkers waren meestal Walen en
ze kosten maar beginnen met 't schoon weer achter Pasen en de
Walen zeiden : « Páques tót, beau temps tot ; Páques tard, beau
temps tard. » De Diksmuidelingen verstonden dat op hun manier
en als 't schoon weer aankwam zeiden de briekebakkers : «'t Is
botanto ! ze gaan hier gaan zijn ! » Die briekebakkers hadden altijd
dorst en ze wedden e' keer : « Zou je durven die nest muizen opeten voor drie pinten ? » En de briekebakker zei nog lachend : « Alle
vleesje is goe' vleesje » en hij sloeg al de muisjes achtereen binnen.
Maar die Steenoven lag ook al lange stille váór den oorlog,
e' mens vraagt hem af waarmee dat die mensen daar leefden, verzucht Grietje heel gemeend, e' ja bij de kleine ambachtsbazen hadden ze zoveel volk niet nodig, ge moet niet vragen als er veel
armoe gelen werd. De mensen verhielpen hunder wel met vissen,
en liefst met de « peurkuip » want 't peuren zat hun in 't bloed ;
er waren zelfs twee visserssoseteiten (lijk alles in 't dubbel bij ons !)
en de leden droegen e' blauwe boezerong (schabbe), maar dat was
maar liefhebberije. 'k En zegge niet dat er geen kleine marsjangs
waren, die met e' seule levende paling gingen rondventen .
Er waren ook wel « deringstekers » maar dat was meest in
't ronde « te boere ». Die gekapte klompen turf stonden daar opgestapeld « neus en eers » met luchtgaten tussenin om te drogen.
Aan de kaaie bij d'Hoge brugge viel er wel 't ene en 't andere
te lossen maar wu'k was dadde, hier en daar e' schip. Langs d'Handzaamtje aan den Appelmarkt was er ook al een stuiver te verdienen,
maar dat was toch geen broodwinninge. Niet te verwonderen enee
dat schooien ook een ambacht was in die tijden.
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De maandag nuchtend kwamen ze 't af van Houthulst en
Klerken, vrouwen met e' schremend kind onder de arm, lijk in
e' pak gedraaid ; de mensen zeiden dat er waren die 't kind met
e' spelle stekten om te doen schremen. En 'n keer dat de garde
de pakken onderzocht vond hij er een met e' slunsekind in, voorzeker e' vrouwe die geen kind had kunnen lenen in heur gebuurte.
Er kwam ook e' meisje schooien en ieder weke toogde ze 't zelfde
briefje « Vader zit in 't kot en moeder heeft een kind gekocht en
hebt ge niets te geven om brood te kopen ».
De Diksmuidelingen zelve gingen ieder eerste vrijdag rond, een
bende vrouwen kwam van deur tot deure schooien en d'opperste
hee tt e « dame prieure ». Ze lazen een onze vader en weesgegroet
en als ze iets gekregen hadden dankte dame prieure : « God zal 't je
lonen. »
Wacht e' keer, het waren niet al schooiers, vult Idalie aan, er
waren ook «bidsteregen» lijk Leinietje Kernelies en Mimie Seks,
ze kwamen vermanen voor e' zielmesse omdat de mensen 't niet
e' zou'n vergeten «'t is met de komplementen van Madam Dingens
dat het morgen e' messe is voor heur man. »
Maar Pietje Kok van de Wulgendijk kwam gewoonlijk uitnodigen als er iemand stijf ziek was en berecht wierd «'t is morgen
beevaart naar 't troostnoodkapelje, vergaringe aan d'hoge brugge
te tweeën ». Pietje, met zijn zijden klakke aan, stapte aan de kop
van de beevaarders en las luide de paternoster voren.

Ziektediening
Beegangsters lijk Coleta Goes was nog entwat anders, 't mensje
ging voor ons — en ze was al 70 jaar — nog te voete op beevaart
naar Halle, den ene paternoster achter den anderen om een genezing te bekomen, en sliep twee keers uit.
Ge verstaat dat wel enee, zegt Grietje, de mensen gingen dan
alzo naar geen dokteur, neen, neens' ; ze wilden het al verlezen en
iedereen ging op beevaart. Naar Sint-Joris voor de distel in 't hoofd,
naar d'heilige Apelonia te Woumen voor de tandpijne, naar Bovekerke tegen de muizen, dat was ook e' plage. — Als ik nog in
't kweken van de kinders was, ben ik naar Sint-Job geweest voor
de « nagelkoppen » te Beerst, gaan dienen voor ons Antoontje enee,
't kind was geplaagd met puistjes en porretjes, 'k offerde daar
e' zakje nagels en met d'opbrengste deed de pastor messen voor
d'intentie van de beevaarders. Voor de kinkhoest trokken ze naar
Deizele en brachten e' roo' draadje mee, ze sneden dat in fijne
kleine beetjes om in de pap van 't kindje te mengelen, e' snippertje
met e' keer. D'lieilige Cornelis wierd aanroepen voor de seksies
en de zenuwen, ze gingen daarvoor gaan dienen naar Adinkerke
en 't kind moest in de sakristie belezen worden. En met Blasius in
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't begin van kortemaand, 't stormt dan dikwijls rond die tijd en
de mensen die van winden in de buik geplaagd waren gingen gaan
dienen naar Blasius-Wasius te Kaaskerke.
En die geen devotie hadden ? Wel jong toch, iedereen had
e' remedie op zijn maniere en ze dienden dan nog algelijk in
't duikertje enee. Laat ons e' keer zeggen dat niemand gelaten
zijn zeer verdroeg : die teer was aan zweren en zevenogen moest
« e' neute van schade » (muskaatnoot) in de beurze dragen, maar...
't moest e' manje neute zijn. Hoe dat ge dat herkent ? Hort
e' keer, dat manje neute heeft één platte kant op zijds, maar 't was
zo zeldzaam dat er op een hele bokaal neuten soms geen een
manje zat ; ze waren er alleszins raar om vinden. En er zijn nu
nog mensen die zu'k e' neute dragen, ja, ja 't, Dries moest e' keer
onder d'ieksestralen en de dokteur zei : 'k geloof dat hij e' maagzweer heeft, maar . 't was dat manje neute die daar zat enee.
't Mollepootje wierd ook stijf vele gebruikt, en ze waren er niet
raar de kindjes die e' mollepootje in e' flanellen zakje aan e' lintje
rond de nekke droegen, dat was om gemakkelijk tandjes te krijgen.
En voor 't romaties... ? 0 lijk dadde, en ze deden twee dingen
tegelijk, ze gingen eerst gaan dienen naar Livinus te Vlazele en
Leinie Kools droeg meteen een kattederm rond heur nekke : Ja, ja
bofte ze nog, d'r zit daar heiligentriek in enk voele mij al veel
beter. Maar Tanse Parrazies droeg liever e' heel katervel op heur
lijfrond de leen. Tanse was e' kuisege en die kattesteert hing
e' keer uit heur rok en sloeg weg en were, en madame die er heur
niet aan verstond zei zenuwachtig : maar Tanse wu'k doet die
katte daar heel de tijd onder uwe rok, hoe kan je 't uitzien, e' geef
ze toch e' stamp onder heur viole dat ze ronkt !...
Er was daar ook nog een afleester : dat was een oud wijfje
en ze kost 't Sint-Antoniusvier (de zona) aflezen, maar 't gebedje
bleef e' sekreet. Ze bond een lint rond uw leen met e' gouden trouwring aan en las half binnensmonds dat gebedje. De mensen die in
onze streke niet geboren waren kregen gemakkelijk koorts, de
Veurnambachtse stier dat ze zeiden, dat kwam door de Broeken
van Esen en Woumen en nog elders. Om de koorts kwijt te geraken, moest ge zere naar de naaste boom lopen en e' koorde of
e' bandje stro aan de boom binden, de koorts was er ingebonden.
Maar Wieze die langs de vaart woonde moest daar al niet van
weten, ze horkte zelfs naar den dokteur niet, heur kinders lagen
met de tiefus en de dokteur zei heel serieus : goed verstaan hé
vrouwe ! niets eten in geen veertien dagen, juiste e' teugsje water ».
Wieze stond aan de grond genageld, en als de dokteur de deure
toetrok schoot ze uit : « Wadde mijn joengens uithongeren, ja maar
alzo niet te doene ! » en ze gaf ze elk een versen haring en ze
kwamen er door en genazen.
M. C.
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DE HOFSTEDEN SCHOERINGE EN TRENTE
te Zuienkerke in 1400
De rekening van het St.-Janshospitaal te Brugge over het
jaar 1400 wordt besloten (f. 59) met een kleine inventaris
van de twee hofsteden die eigendom waren van het hospitaal
en door de broeders en zusters rechtstreeks beheerd werden.
Beide « hoven » waren gelegen te Zuienkerke.
Schoeringe — in de vorige eeuw gesplitst in Groot en
Klein Schoeringe — kent reeds in de 14e eeuw allerlei spelvormen : Scueringhe (1333), Scoeringhe (1399) en Scuweringhe (n) , zoals in onze rekening van 1400 ; later ook Schooringhe. (DF XIV, 306-308).
Het hof van Trenten (1300-1325 ; DF XV, 1031) wordt
in onze rekening hier Trenden gespeld.
Schoeringhe was, met 500 gemeten, het groot hof van
Zuienkerke ; Trente was 150 gemeten groot.
De rekening geeft de toestand van land en vee weer in
de meimaand van 1400.
Op te merken is dat de economie van de twee hofsteden,
landbouw en veeteelt, een gesloten economie is : de productie
is uitsluitend bestemd voor het verbruik van het hospitaal
te Brugge.
V.D.E.

Het Hof van Schoeringe
« Dit es goed dat toebehoort den hove van Scuweringhen gherekent bi broeder Jan Everboud, bi broeder Aernoud Coopmanne,
bi broeder Jan Coolins, bi zuster Margrieten Michiels, bi zuster
Aechten Beugaerds ende bi zuster Paschine vanden Rine.
In den eersten zo behoerten toe 500. ymete lands lich [telike] meer
of min vanden welken nu es bezaeit met taerwen 103. ymete.
Item met evenen ende met haveren 120. ymete. Item met
cruude ende met aerweten 67. ymete. Item met boonen 37. ymete.
Item met manghelinghen 27. ymete.
Ende al tander es weede ende brake.
Dit ziin de cateylen vanden voorseiden hove.
In den eersten 23. trecmeryen.
Item noch twee van drien jaren.
Item 4. veelleen van 2. jaren. Item 3. velken van enen jare. Item
een cachtel.
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Item 30. ghelde beesten. Item 6. stiers. Item 20. calveren.
Item 200. scapen ende twee. Item 67. lammeren.
Item 34. slachzwinen. Item 6. zueghen. Item 2. beeren. Item
10. scottelinghen. Item 10. penneverkine. »

Het Hof van Trente
« Dit es tgoed toebehoorende den hove van Trenden gherekent
bi broeder Jacop Torriaen ende bi zuster Marien.
Item in den eersten zo behoorten toe 150. ymete lands lichtelike
meer of min vanden welken nu bezaeit es met taerwen 28. ymete.
Item met evenen 28. ymete. Item met aerweten 4. ymete. Item
met crude 11. ymete. Item met vitsen 7. ymete. Item met
boonen 12. ymete. Item met manghelinghen 8. ymete.
Dit ziin de kateylen vanden voorseiden hove.
In den eersten 4. trecmeryen.
Item een culloos paerd.
Item een veelke van 2. jaren. Item een cachtel.
Item 18. melc coen.
Item 6. sterkens. Item 2. stiers, Item 7. calveren.
Item 72. scapen. Item 30. lammeren.
Item 12. slachzwinen. Item drie zueghen. Item twee beeren. Item
6. scottelinghen. Item 5. zoghelinghen. »
Woordverklaring.
kleinere soort haver (avena strigosa) ; wordt hier onderscheiden van de grotere haver (avena sativa).
GHELDE (beesten) : onvruchtbaar, ondrachtig.
CRUUT : groente.
Cuuoos (paard) : gesneden, ontmand ; vgl. culpaert (paard met
« cullen »), hengst ; fna. Colpaert.
MANGHELINGHE : wsch. hier masteluin, een mengsel van half tarwe en
half rogge. Betekenis toch onzeker.
PENNEVERKIN : varken met een « penne » of pin in de snoet (om het
wroeten te beletten) . Vgl. « gepende verkenen » te Medemblik
(N.-Holland) in 1401 (Mn1W II 1469).
SCOTTELINGHEN : varkens die in een schot of kot gehouden worden.
STERKENS : jonge koeien die nog niet gekalfd hebben.
VEELKEN, VELKEN : jong paard (veulen ; mnl. ook vool).
EVENE :

Vraagwinkel - Gilde « van den helighen karst»
Ik dacht dat « het Heilig Kerst » specifiek Gents was, maar het
cartularium van de St.-Gilliskerk te Brugge (15e eeuw) noemt een
« ghilde van den helighen karst » die een gilde van « warmoeslieden »
was en vóór 1471 in de St: Jacobskerk ingericht was. Kenden ook
andere steden een « helich kerst » of een « helighen karst » ?
R. E.
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NAAMGEVING IN VEURNE - AMBACHT
1423
Voor dringend dijkwerk in Veurne-Ambacht in 1423 werd door
het beheer van de Wateringhe beroep gedaan op een groot aantal
mannen uit de volgende parochies :
Adinkerke, Alveringem, Avekapelle, Bulskamp, Eggewaertskapelle, Houtem, Izenberge, Kaaskerke, Lampernisse, Leisele, Oostduinkerke, Pervijze, Ramskapelle, Steenkerke, Vinkem, Wulpen,
Wulveringem.
Uit de rekening van de Wateringhe over 1423 (Archief Seminarie Brugge) hebben we 234 persoonsnamen samengebracht. De
namen geven een beeld van de naamgeving in het laatste kwart
van de 15e eeuw. Hier volgt een gedeeltelijk overzicht.

Voornaam`
Eenlettergrepige voornamen.
Bast Blaes Boyd Breix Broos Dast Dix
Feyns Floor Frans Ghys Claeu Claeys
Lau Looij Maes Marx Meeus Mus
Sent Theeus Tor Weyn
Tweelettergrepige voornamen.
Aelbrecht Anceel Andries Bernaerd Bertel Christiaen
Gille Gorijs Gosiin
Hannin Hannoot Heermond Heyne Heynric Herbracht Ydoor
Casiin Coliin Lammin Lauwers
Maertin Masiin Mathi Michiel Pasiin Passchier
Reynaeud Rike Reubin Roedse Roegier Roeland
Sanders Zegher Symoen Stevin Tieriin Tulpiin
Venant Vestels Victoor Willem Wouter.

Tweede naam (familienaam)
Ammeloot Aerleboud Aernoud Andries Anceliin
Bastiin Boudeloot Brandiin
Daneels Denys Ghyselin Gotiin
Heynric Yoens Colijn Coppiin
Lauwers Lippin Lotiin
leeuwin Melis Moene
Pauwels Pieriin Pieroot
Reijfin Remboud Reyngheer Rike Rikewaerd Roelof
Zigheer Vardeboud Veyse Volmare
Weynemare Weynin Werins Willoys.
Namen op -sone :
Boudinssone Beutsone Hebbinssone Janssone Coolssone Michielssone Weitsone Willemssone Wouterssone.
A.V.
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LICHTEN OP ROOD
Aantekeningen bij een werk van Jacques Toussaert
Onder deze rubriek worden — ook in een paar volgende nummers — een aantal critische nota's medegedeeld op het werk van
JACQUES TOUSSAERT, Le sentiment religieux en Flandre à la fin
du moyen age (Pa rijs 1963).
De auteur blijkt dikwijls al te haastig met de Vlaamse bronnen
om te gaan. Oppervlakkige interpretatie en onvoldoende kennis
van het middelnederlands doorzaaien het werk met allerlei historische
onjuistheden. Onze Vlaamse geschiedenis kan het best stellen zonder
import van verse legenden. Hier volgen dan enkele typische voorbeelden van misbruikte bouwstoffen. (1)

Gardianenmoord heeft geen plaats
Geweld is niet alleen de straat meester in de jaren 1477-1491 te
Brugge, doch ook in kerk en klooster dringt het binnen, zo betoogt
de auteur aan de hand van de bekende Brugse Kroniek (Boeck
van Brugghe) . Ontstellend is het voorbeeld door abbé Toussaert
(p. 419) als volgt aangehaald : « a l'intérieur d'un méme couvent
de Frères Mineurs, deux prétendants au grade de « gardien » (...)
réglent leur rivalité par un homicide ».
De tekst van de Kroniek luidt eigenlijk als volgt :
« (Op 4 februari 1487) doe was eenen man ghequetst ende ghegrieft van zinen live, ende hy hiet Francoys de Witte, ende was
den hofman van de Fremyneuren, ende het dedem eenen die hiet
Joos, ende die plochte ooc, ten hoove voorseyd, hofman te zine,
alzo dat den voorseyden Francoys quam van levenden live ter
dood. » (Boeck van Brugghe 143) .
Wat is er feitelijk gebeurd op 4 februari 1487 ? De « hofman »,
d.i. de tuinman of hovenier, van de Minderbroeders werd vermoord door een zekere Joos, die lange tijd ook tuinman « ten
hoove » van de paters geweest was. De Kroniek is duidelijk.
Over hofman (mv. hoflieden), zie Verdam s.v. Te Brugge hadden
de hoflieden, alias warmoeslieden, in 1471 hun altaar, toegewijd
aan St.-Pieter en Pauwels, in de St.-Gilliskerk.
Abbé Toussaert heeft een zonderlinge kennis van het middelnederlands die hij ons bij het woord « gardien » in de parentesis
van zijn tekst ten beste geeft ; daar luidt het : « (ó ironie des
usages ! Le vieux flamand disait « capitaine ») » (p. 419) . De ironie
(1) Het werk van J. Toussaert is geen essay, doch een academisch
proefschrift (Universiteit Rijsel). Een essay zou men uiteraard
niet op de vingers zien zoals een in de handel gebrachte doctorsthesis, die weliswaar op vele bladzijden een vulgariserende allure
aanneemt.
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komt echter neer op de auteur die hofman als hoo f tman leest en
dan nog meent te moeten wijzen op de drolligheid van ons « vieux
flamand » dat de gardiaan van de Minderbroeders hofman = hooftman = « capitaine » noemde.
Veronderstel dat een niet-franse auteur zo ongegeneerd met oudfranse teksten zou omgaan...
Paternostermakers in 't gedrang

Volgens de auteur (p. 761) staan de Brugse paternostermakers
aan het hoofd van een groep woelige ambachten die zich vooral
onderscheidden door brandstichting. Bron van deze bewering is de
volgende tekst in Boeck van Brugghe (p. 188) :
« (Op 18 februari 1488 te twee uur 's morgens) doe zo verbarrenden up de voorseyde merct, voor de Waterhalle, 5 logisten van
ambochten, by quader verwaernesse van invier, tes te wetene, de
keersgieters, frutenyers, paternostermakers, cookermakers, scheemakers, ende vanden paternostermakers, zo quamt eerst ».
Deze tekst houdt feitelijk geen brandstichting in. Vijf houten
huisjes van verschillende ambachten gaan in de vlammen op door
een nalatigheid van de paternostermakers (« zo quamt eerst » : bij
hen begon het), die hun vuur niet hadden ingerekend. De auteur
heeft heel die tekst averechts gelezen.
Kan verder uit het bestaan (sedert 1299) van het ambacht der
Paternostermakers — de « Onzevadersmackers » (p. 347) laten we
voor rekening van de auteur — iets worden afgeleid betreffende
de devotie van de Bruggelingen ? Abbé Toussaert beschouwt dit
ambacht als « unique en son genre ». Een blik in de geschiedenis
van Parijs leert echter dat de patrenostriers van het Quartier SaintDenis een driedubbele nering vormden. (Havard IV 144) . Ook
Londen en Lubeck hadden in de 14e eeuw hun nering van paternostermakers. Het ambacht, dat wegens de invoer van de grondstoffen (hoorn, koraal, amber e.a.) zeer gespecialiseerd was, vervaardigde overigens ook ander « gesnoerd werk » dan bidsnoeren
of paternosters ; zie daarover J. A. Van Houtte, Ambernijverheid
en Paternostermakers te Brugge (in Handelingen Soc. Emulation
82, 1939, 149-184) .

Wyntreckers

geen

aftappers
tappers

De wyntreckers, alias sleders, waren arbeiders die de wijntonnen
op een slede vervoerden. (MnlW IX 2508) . Hun verantwoordelijkheid werd in 1307 vastgelegd in een verdrag met de Hanzeaten :
wijn door schul'di
verlies van wijn
g e beschadiging
gg van de tonnen viel
ten laste van de wyntreckers. De tekst in Hansisches Urkundenbuch III 220 luidt : « Waert dat eenighe wine up den crane, daer
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men ze uten crane verscepede, vielden iof bi den wiintreckers iof
sleders utegesturt iof verzuumt worden... »
Deze tekst (ontleding bij Gilliodts, Inv. de Bruges I 272) wordt
voor abbé Toussaert (p. 406) een bouwsteen in zijn schets van de
algemeen heersende oneerlijkheid in Vlaanderen. Wat is immers
een wyntrecker ? Sla er Verdam niet op na, maar laat uw charisma
van het middelnederlands spreken : een wyntrecker is een « soutireur », een aftapper van wijn. Het reglement met de Oosterlingen
in 1307 levert een bewijs voor de oneerlijke praktijken in de Brugse
wijnhaven : men heeft er zelfs een eigen woord wyntrecker met bet.
« iemand die op oneerlijke wijze wijn aftapt ». Zo insinueert de
auteur, op een toon die het gemis aan objectiviteit niet kan goedpraten.
Deze vervalste « wyntrecker » mag niet binnen in onze mnl.
lexicografie. En evenmin in onze cultuurgeschiedenis.

Geen barvoetse bedevaart
Het Gentse tarief van strafbedevaarten, in 1835 door Cannaert
(Oude Strafrecht 351-358) uitgegeven naar een kopie uit de
Witten-bouc, noemt o.m. de bedevaartplaatsen van 0.-L.-Vrouw
te Vabre (Aveyron) en Saint-Guilhem-le-Désert (bij Montpellier)
met bijvoeging van een toeristische eigenaardigheid van die streek.
De tekst (14e eeuw) luidt :
« T'onser Vrauwe te Vabre in de Wostine, te S. Willems in
t'hertsche bisscopdom van Toulouze ende in de bisscopdom van
Vabre (een oud suf f ragaanbisdom van Albi) up iij. dachvaerde
Rutsemadoe (Rocamadour). Canoenke reguliere, ende men draghet
daer houtine scoen al 't land dore, 10 pond par. »
Het tarief van Aalst heeft bij die bedevaart naar Sint-Willems
dezelfde eigenaardigheid opgenomen : « ende men draecht daer
houtene scoens ». Het tarief van Dendermonde heeft de variante :
« ende men draecht daer houtinen schoen al djaer dore ». (Van
Cauwenbergh, Pèlerinages expiatoires et judiciaires 226 231 234 ;
Leuven 1922).
Abbé Toussaert heeft, zonder kennis te nemen van deze uitgegeven
bedevaarttarieven, in de Bibliothèque Nationale een (vermeende)
ontdekking gedaan, met name een kopie van de bekende Gentse
tekst (p. 274, 732-734) . De bovengenoemde bedevaart verschijnt
daar in de volgende versie :
« Tonser Vrauwe te Wavre up de Wostijne... tsente Willem
in erdzele, biscop van Tholenthe ende int biscopdom van Arave,
daer men draegt den hant me scoen al tlandt duere ».
In hoever de transcriptie juist is weten we niet. Hoe dan ook,
de auteur heeft uit zijn stuntelige tekst het volgende gedistilleerd.
Die strafbedevaarten waren niet eenvormig, er waren er zeer strenge
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bij o.m. naar Saint-Guillem-le-Désert waar de bedevaarder een heel
stuk barvoets moest afleggen (« ou toute une partie du parcours
devait être faite pieds nus ») . Het geografisch uitzicht van die
woeste streek verklaart genoeg dat, voor de bedevaarder, de beste
oplossing was zijn schoenen uit te trekken en in de hand te dragen.
Tot zover de auteur.
Tegenover de twijfelachtige lezing van abbé Toussaert (o.m.
kant me scoen voor hauten scoen) staat de lezing van de tarieven
van Gent, Aalst en Dendermonde, die de houten schoenen opgeven
als een kenmerk van de streek : dat schoeisel is eigen aan de bewoners van heel die streek (« al 't land dore ») . Kwamen onze
Vlaamse bedevaarders in het « land van de houten schoenen », dan
wisten ze dat Sint-Willems niet ver meer af was.
De « ontdekking » van de Parijse versie van het Gentse tarief
kan anders wel, zonder schepping van legenden, goede diensten
bewijzen bij een vergelijkende studie van onze oude bedevaarttarieven.
Kerksparren zijn geen paramenten
Een militair vertoon, gedurende de verwarde strijd in Vlaanderen onder aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk, wordt door
de Brugse kroniekschrijver beschreven als volgt.
Op 24 mei 1489 was te Brugge « eene grote wapenynghe » gereed
gekomen « om te treckene upt Westland », n.l. tegen Diksmuide
en Veurne-Ambacht. De kolonne artillerie verlaat de stad en « men
voerde huuter stede van Brugghe 12 metalen serpentinen, 24 haghebussen, 6 cortauwen, eenen wagen vul kerksparen, drie waghenen
vul schouplancken, buspoeder, steenen, hartyljerye, targyen... ende
voord alle ghereedschepe dat ten oorloghe diend ende toebehoordt ».
(Boeck van Brugghe 277).
Kercsparren zijn sparren van grote afmeting (Mn1W IV 1362)
en werden o.m. als masten voor de legertenten gebruikt (Gailliard,
Gloss. Flamand s.v. keercsparre).
Abbé Toussaert ziet in « kerksparen » een wagen vol paramenten :
« une charrette d'ornements d'église » (p. 790) . Zelfzeker, zonder
een woord uitleg of commentaar.
En wat er nu te leren valt uit die (onwettig geboren) lading kerkgeraad die tussen poer en bussen door de Brugse stadspoorten
trekt ?... Voor een kennersoog is dat feit een spiegel te meer van
het Vlaanderen der middeleeuwen : zo was daar dan het leven,
engelsheid en diersheid, het sacrum et pro f anum gaan er gemoedelijk hand in hand, tussen geschut en buskruit trekt de devote
wagen... Hoe opwindend middeleeuws-en-vlaams is dat allemaal
(maar ge moet het vinden !), zo besluit de auteur : «La prière ne
sera donc pas oubliée, car elle sert a la victoire, ten oorloghe diend ».
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Zo is dat op een echte mishandeling van onze Vlaamse kroniektekst uitgelopen. De « kerksparren » van abbé Toussaert dekken dan
ook een lading die alleen in het stapelhuis van onze legenden
binnen mag.

Roede van St.-Michiel en rode wijn van Bordeaux
In de oude St.-Michielskerk van Bordeaux bewaarde men als
relikwie « de roede Gods ». De roede is symbool van macht en
gezag. De Bijbel geeft Jahweh de roede in de hand, de middeleeuwen zullen Attila de roede of gesel Gods noemen en in de
Grote Litanie smeken om van de driedubbele geselroede van God
— pest, hongersnood en oorlog — gespaard te blijven. In de strijd
tegen de hellemacht had God zijn roede toevertrouwd aan Michaël,
die in Gods naam de vorst der duisternis nedersloeg en aldus
« de helle brak ». Michaël is de « hellebreker » en draagt dan ook,
in de oud-christelijke ikonografie, de bodestaf of roede Gods
waarmede hij de muil van de helledraak heeft gebroken ( 1) .
Men weet dat in de middeleeuwen ook de attributen en symbolen van de heiligen in (apocriefe) relikwieën werden omgezet.
Relikwieën werden eenvoudig gecreëerd om aan bepaalde devoties
of ambities te voldoen. Een engel heeft geen gebeente, doch
Michaël had wel een wapenrusting gedragen en Gods roede gehanteerd. Deze rekwisieten waren dan zi j n relikwieën op aarde (zoals
ook zijn ingezameld zweet uit de strijd tegen Lucifer) en de
St.-Michielskerk van Bordeaux was in het gelukkig bezit van de
roede Gods. In heel het Westen stond die kerk bekend, als het
heiligdom « waar men de roede bewaarde waarmede God de hel
had gebroken ». In onze Vlaamse bedevaarttarieven van de 14e eeuw
is Bordeaux een « pelgrimage » van 6 pond groten, zoals Avignon,
Saint-Gilles (Provence) en Lubeck.
Het Gentse tarief (ed. Cannaert 1835) formuleert de bedevaart
als volgt : « Te Bordiaus, te sente Michiels daer de roede es daer
God de helle mede brac, 6 lb. » Het tarief van Dendermonde
geeft dezelfde lezing.
Abbé Toussaert heeft alleen zijn Parijse copie van het Gentse
tarief (zie hiervoor blz. 147) ter hand genomen en leest daarin :
« Te Bordiaus tsente Michiels, daer de roede is, daer God de
helle mede brat » (p. 735) . Een transcriptie die ditmaal juist is.
Op één letter na, de fatale laatste letter. De auteur las brat voor
brac. Brat deed hem denken aan braden en gebraad vraagt wijn.
(1) Later wordt Michaél een krijgsman in volle wapenrusting
strijdend met de helse draak. De roede wordt een kruis met verlengde staf om ten slotte plaats te maken voor het vlammend
zwaard. Zie daarover Prof. Timmers, Symboliek en iconographie,
p. 970 (Roermond 1947). Reallexikon dt. Kunstgeschichte V 654
s.v. Engelsturz.
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De wijn ligt voor het grijpen in « de roede », die zonder meer als
« rode wijn » wordt geïnterpreteerd. Uit die wat moeizaam opgeroepen poedel komt nu de volgende kern te voorschijn.
Sommige bedevaarten zijn lastig, zoals deze van Sint Willem
in de Woestijn (zie hiervoor blz. 147), andere daarentegen zijn
plezant en minder bevorderlijk voor de devotie, zo betoogt de
auteur, en de « devote » Vlamingen gingen niet ongaarne naar
Bordeaux want « men heeft daar de rode wijn waarmede God
iedereen braadt in de hel ». De originele tekst (p. 277) zegt dit
met meer « esprit » en luidt als volgt :
« On en [des pèlerinages] connaissait de gais ; l'aubaine était
enviable pour partir pour Bordeaux Saint-Michel ou on ' trouve
le vin rouge avec lequel Dieu fait rotir tout le monde aux en f ers'.
Le vin, on s'en doute, devait couler à profusion... et convertir ! »
Het etiket « Sorbonne » en « Académie Française » verandert
niets aan het feit dat hier met onze Vlaamse geschiedbronnen
heerlijk wordt geknoeid.

Goede maren boven goede waren
Op 20 november 1411 kwam te Brugge het goede nieuws toe
dat onze hertog Jan zonder Vrees bij Parijs de Armagnacs uit
Saint-Cloud had gedreven en daardoor een grote dienst aan de
Franse koning had bewezen. Veertien dagen later liet de stadsregering in de St.-Donaaskerk een mis van dankzegging opdragen
met sermoen door de predikheer Fransoys de Zwarte. De stadsrekening (Gilliodts, Inventaire de Bruges IV 134) noteert de vergoeding door de stad aan « den convente van den Jacopinen »
geschonken « doe men daer sanc eene messe van den helighen gheest
in bliscepen van den goeden maren die commen waren van den
sticke van onsen gheduchten heere ende prinche (de hertog) die
in Parijs commen was bi den coning onsen souvreinen heere ende
zine viande hadde ghedaen vertrecken... »
In deze gedrukte tekst heeft abbé Toussaert « goede maren »
gelezen als goede waren. Als dankbare bouwsteen krijgen die « goede
waren » de volgende plaats in de structuur van zijn werk.
In die heilige middeleeuwen van Vlaanderen wordt de mis aan
alles gekoppeld : « messe d'actions de graces, messe de Halle aux
Draps, messe de prison, messe aux armées, la messe est mêlée a
tout >> (p. 157 en 696) . Een treffende illustratie van dat mysticocommerciële amalgaam in het Brugge van Memling is die mis die
gezongen wordt « in bliscepen van der goeden waren die kommen
waren », door de auteur argeloos vertaald als : « en réjouissance
de I'arrivée de bonnes marchandises ».
Ook voor deze bedenkelijke import uit de Franse zone moeten
we de slagboom neerhalen.
A. VIAENE
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OUDE GRAFZERKEN UIT HEMELSDALE ALS
BOUWMATERIAAL
Diksmuide 1580
De stad Diksmuide kwam in 1577 onder calvinistisch bewind.
Een belangrijk deel van de bevolking koos de zijde van de hervormden. De St.-Niklaaskerk bleef nog in handen van de katholieken
tot in de herfst van 1578. Op 22 september werd daar een laatste
maal gecelebreerd. 's Anderendaags werden de beelden verwijderd
en geborgen, de koperen sieraden, de fluwelen en zijden behangsels
van de altaren werden uit elkaar genomen en in veiligheid gebracht.
Op St.-Michielsdag (29 sept.) predikten de calvinisten voor de
eerste maal in de St.-Niklaaskerk. Gedurende vijf jaar — tot aan
de herovering van de stad door Farnese einde juli 1583 — zou
deze kerk dienst doen als tempel van de calvinistische gemeente.
De katholieke pastoor, Antheunis Wouters, kreeg van de stadsregering nog wel toelating in 1580 om mis te lezen in het Begijnhof eerst, later in het Gasthuis, doch de soldaten traden telkens
zo brutaal op dat de pastoor het moest opgeven.
Inmiddels werden de kerkgoederen beheerd door de hervormden
die ook aan de katholieke geestelijken een pensioen uitkeerden.
Uit de kas van de Pitancie (gemeenschap van geestelijken der
St.-Niklaaskerk) werd een vergaderzaal voor de calvinistische kerkeraad (« de consestorycamere ») gebouwd, palend aan de kerk. Voor
het metselwerk van dit gebouw liet de kerkeraad zestien grafzerken
aankopen te Werken « uutten cloostere », d.i. het vrouwenklooster
Hemelsdale, van de orde van Citeaux. Voor deze zerken werd een
som van 852 pond parisis betaald. (Rekening 1580-81 van de Pitancie ; bij Weale, Eglises Dixmude 171. Aantekeningen van pastoor
Wouters, aldaar 106-108, 183-184) .
Het klooster te Werken was in 1578 door de soldaten verwoest,
de zusters waren naar Brugge uitgeweken. (Biekorf 1935, 26 ;
P. Desideratus, De abdij 's Hemelsdale 111) . De zerken waren
waarschijnlijk grafstenen van abdissen en biechtvaders van het
klooster ; bij de pas beëindigde restauratie van de kloosterkerk
(1571) waren de oude zerken bewaard gebleven. De rekening van
de Pitancie zegt niet van wie de kerkeraad de zerken heeft gekocht.
Men mag aannemen dat de koopsom werd uitbetaald aan de commissarissen van de aangeslagen kerkgoederen in Vlaanderen.
Grafzerken zijn steeds een dankbaar bouwmateriaal geweest.
Men denke aan de merkwaardige (bewaarde) grafzerken uit
St.-Janskerk en uit het Minderbroedersklooster te Gent die in de
15e eeuw in de sluis der Braemgaten waren verwerkt ; aan de
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te Brugge voor stadswerken (watermolen en gevangenis) werden
aangekocht. (Biekorf 1959, 26) . Uit oude zerkstenen van het
Sioenklooster te Kortrijk, die op molenwallen van Ooigem en
Zwevegem zijn terechtgekomen, wist J. De Cuyper (in Album
English 31-41) een hele periode uit de geschiedenis van het klooster
toe te lichten. Opmerkelijk is echter, dat ook oude grafzerken, die
bij verbouwing waren uitgebroken, als bouwsteen in de handel
werden gebracht.
E. N.
ZANTEKOORN

Kooptoebak. — Aan nonkel Guust op 't hof te Petegem (bij
Oudenaarde) vroeg ik, bij 't stoppen van een pijp, of hij nog zelf
tabak kweekte. Vroeger wel, zei hij, we hadden altijd een partijtje
voor ons eigen gebruik, maar hier in 't ronde zult ge geen « kweektoebak » meer vinden, 't is nu allemaal « kooptoebak », ook « den
dien hier in mijn blaze ».
G.L.
Cie de Looi. Dezelfde nonkel Guust vertelde mij van een van
zijn oude vrienden « Cie de Looi » die in de omgang nooit anders
genoemd werd, weinigen kenden zijn echte familienaam. Cie (Francies) was geboren op Looidag (St.-Elooi, 1 december, boerenmesdag)
G.L.
en had vandaar zijn naam meegekregen.
Hoofd. — Met bet. coiffure, gehoord te Brugge van een jong
meisje : « 't Ga' nodig zijn dat ik 'n keer met me'n hoofd gá'n ».
Ze wilde zeggen : « dat ik naar de coiffeuse ga ».
R.C.
Vlegel breken. — We waren onlangs op bezoek op een hof aan
de Scheldekant. In 't gebinte van de graanzolder lagen een drietal
vlegels, een ervan was met een zwijnslederen kap en nog gaaf
bewaard. De boer vertelde dat zijn vader een beste dorser was en
er « preusch » mee was dat hij nooit een vlegel (bedoeld is de
knuppel, alias slaghout) gebroken had. « Maar w'hebben hem toch
'n keer vaste g'had, en een vlegel in d'hand gespeeld die gebroken
was en weer in elkaar gefoefeld, en die brak bij d'eerste slagen.
Vader kon het niet geloven, maar wij (zijn zoons) schoten in een
lach en hij wist vanwaar het kwam ».
A.P.
DE DUIVEL VOOR ZIJN NIEUWJAAR KRIJGEN

Op de vraag hiervoor blz. 90.
Men zegt ook « iemand den duivel voor zijn nieuwjaar geven ».
Wordt gezegd bij ondankbare bejegening door iemand die men
een dienst bewezen heeft. Anders gezegd : stank voor dank. Ook
iemand op onrechtvaardige wijze aanblaffen, bullebakken.
In 't zuiden is het onbekend maar ik hoorde de uitdrukking in
't jaar 1939 van een man van Assebroek.
G.P.B.
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MENGELMAREN
DE PROVENDE VAN DEN HELIGHEN GHEEST HEBBEN

Tussen Daneel Smeds en Victor Blomme, gewezen schepen van
Eeklo, waren « quade, vilaine, orible » woorden gevallen. Tot
driemaal toe was Blomme tegen Daneel Smeds uitgevallen, roepende dat zijn vader een dief geweest was, dat hij « in den diefbouc stond », dat zijn naam te vinden was « in den brief der
dieven ». Dat gebeurde in 1436 te Eeklo.
Blomme had niet kunnen laten zijn scheldwoorden ook uit te
halen tegen Agniete, de vrouw van Daneel. Toen hij haar had
nageroepen dat haar schoonvader « in den dief brief » stond, werd
hij zelf de oren gewassen. Zwijg Victor, riep Agniete « uw
moeder heeft de provende vanden helighen Gheest (gehad),... uw
moeder leefde byden aelmoessenen vanden helighen Gheest,... ic
hebbe ghesien u moeder halen de provende vanden helighen
Gheest ». (E. Neelemans, Gesch. van Eecloo II 646-651; Gent
1865) .
Victor Blomme werd zwaar gestraft. (Biekorf 1963, 23) . Toch
werden, in beroep bij de Raad van Vlaanderen, verzachtende omstandigheden in acht genomen omdat ook die woorden van Agniete
als een smaad voor de familie Blomme werden beschouwd. Blomme
was, zoals gezegd, gewezen schepen van Eeklo en een gegoed man.
Blomme was een « man met eere >>, en de rechters vonden dat
Agniete hem oneer had aangedaan toen ze in 't openbaar de
herinnering bovenhaalde aan zijn moeder die door de armendis
(Heilig-Geesttafel) van Eeklo was ondersteund geworden.
Uit dit geval blijkt dat iemand die « van den disch kreeg »,
in een erkende positie van sociale vernedering verkeerde. Kon hij
zich uit de officiële armoede opwerken, dan werd hij een « man
met eere » en zijn vroegere armoede moest door niemand meer
opgehaald worden. Deed men het toch, dan achtte hij zijn eer
aangerand, en het gerecht deelde deze aanschouwing.
De sociale vernedering van de ondersteunde wordt nog geïllustreerd door het feit dat een man die van aalmoezen leefde, geen
lid van een schuttersgilde kon worden. Dit blijkt o.m. uit de
ordonnantie van de Aalsterse kolveniersgilde die in 1510 bepaalde
« dat niemant in tselve gulde en sal moghen zyn die der aelmoessenen leeft oft die teeckene vanden heleghen gheest heeft ». (Annales Emulation 25, 1873, 403).
Dit « teeckene vanden helighen gheest » was de metalen —
meestal loden — penning die aan drager recht gaf « in den brooddeel » van de Heilig-Geesttafel.
A.V.
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DE MAN IN DE LIFT

Hij keerde van 't gazettekot bij de statie, terug naar zijn flat,
lijk iedere nuchtend, met zijn gazette. Hij duwde op vier, de lift
zette aan, schoof de verdiepingen I en II voorbij, en dan almeteens
een lodderinge en stop. Mijnheer Modest, gepensioneerde van de
ijzerenweg, zat blok en het licht ging uit... Een buurvrouw kwam
van de trappen. Madam De Volder, riep hij, 'k zitte blok.
Ah mijnheer Nuyttens, zei madam De Volder, ge kunt gij daar
gemakkelijk nog voor een heel letje zitten, 't is doorlopende verrassingsstaking vandage bij den elektriek. Lees-je gij de gazette
niet ? En ze trok naar benen zonder goendag te zeggen.
Geburen kwamen lijk in processie om het slachtoffer van de
staking te zien. Na een kwartier was 't nieuws eraf en 'k zitte 'k ik
hier, peisde Mijnheer Modest.
De huurders gingen. En Alex kwam. Een jongetje van op 't derde,
van een jaar of zesse. Zijn moeder was naar de supermarkt, braaf
zijn, mijne jongen, en van de trappen blijven, zo had Mijnheer
Modest haar horen roepen. Alex zag daar de kop van dat mannetje uitsteken achter de tralies van de liftkooie. Gisteren had hij
op de foor een beestentemmer aan 't werk gezien die een leeuw in
zijn drulje stoorde met een lange stok en de leeuw had twee keers
eendelijk gebruld. Cirk spelen !... Alex verdween en verscheen met
een vloerborstel en stak de steel tussen de tralies en stekte naar
de kop van dat mannetje alsaan maar roepend : meesante beeste,
meesante beeste.
Mijnheer Modest schruwelde, kreeg de stok te pakken en loste
niet meer. Met den borstel gaf hij de kleine een wreve rond zijn
oren. Alex begon te huilen dat heel den wolkenkrabber het hoorde.
Wadde, zei de huisbewaarster die naar boven kwam, zij'je niet
beschaamd, mijnheer Nuyttens, ge moet daarom zo oud gegroeid
zijn en zulk een groot pensioen trekken... En ze ging telefoneren
om de politie.
Ze waren met twee die kwamen post vatten in het trappenhuis,
en als de lift weer in gang kwam mocht Mijnheer Modest meegaan.
Wat is er dan gebeurd in den bureau van politie ?
De man maakte hem daar zo welgemeend dikke tegen de leveranciers van si en de beteugelaars van la, dat hij bij valavond v66r
zijn lift stond met twee processen-verbaal aan zijn been : geweldpleging met een borstel op een zesjarig kind en smaad aan wet
en openbare macht...
Hij duwde op vier. Als hij boven zijn deur openstak lag er een
gedrukt briefje ondergeschoven, waarde abonnee, zo las hij, onze
ontvanger heeft zich heden vruchteloos bij u aangeboden met de
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kwijtbrief van gas en elektriciteit, indien gij het bedrag niet tegen
den zoveelsten v an de maand enzovoort... zullen wij tot onze spijt
ertoe verplicht zijn de stroom zonder uitstel bij u te komen afsnijden.
Mijnheer Modest vaagde zijn zweet af. Hij ging in zijn zetel
zitten, plooide zijn gazet open, keek erin maar lezen deed hij niet.
De kanarievogel stond tegen de tralie van zijn kooi te drummen
om zijn
zijn bladje
bladj sala.
en te roepen
p
G. P. BAERT

ALS JACHTVOGEL

Op de vraag in Biekorf 1963, 128.
Bij Dr. P. G. Bueckers, Onze Vogels, blz. 363, lees ik : « Aan
de hoven van Frankrijk en Engeland heeft men indertijd gebracht
de visjachtsport met de aalscholver (of meerkraai) in te voeren.
Door Engelsen werd hij gedresseerd... » De vogel komt door geheel
Europa voor, van Midden-Noorwegen tot de Middellandse Zee.
Er is dus geen reden om te veronderstellen dat een Vlaming die
vogels uit het Oosten had meegebracht. Misschien de kunst om
ze af te richten.
G. P. B.

PRIJS OF NIET IN DE LOTERIJ

Zwevezele en ommeland
Loterij is een « riskeerspel », een lotje (loterijbriefje) is een
« chanceding ». Ge moet voor 't geluk geboren zijn, ofwel ongelukkig zijn in de liefde, want « die ongelukkig is in de liefde, is
gelukkig in 't spel ».
Draag een klavervier op zak of in de portemonee als ge een
lotje aankoopt, dat brengt geluk. Zo geloven en doen velen. En
vrouwen steken hun lotjes soms onder Toontjes beeld (St.-Antonius
van Padua) om geluk te hebben bij de trekking. Voor dezelfde
heilige worden ook veel kaarsen ontstoken als de trekking nadert.
Veel hangt echter af van de aankoop.
Er zijn gunstige en ongunstige dagen. Sommigen zullen nooit
een lotje kopen op een maandag, dat is immers een ongeluksdag.
(Zwevezele) . Anderen zullen er nooit een kopen op een zaterdag
of een zondag. (Veldegem) .
Men vermijdt algemeen de onpare dagen van de maand, onpaar
is ongunstig. De dertiende van de maand moet ge alleszins nooit
een lotje kopen. (Zwevezele) .
Koop nooit een of drie lotjes ineens, maar wel twee of vier, altijd
een « parig getal », onparig brengt geen geluk. (Zedelgem) .
Sommigen trachten bij de aankoop lotjes te krijgen met een
« parige numero » ofwel met een nummer eindigend op het cijfer
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anderen weer zoeken uiteenliggende nummers.
Als ge bij 't opstaan 's morgens uw voet in een verkeerde schoen
of pantoffel hebt gestoken, moet ge dien dag geen lotje kopen.
(Ruddervoorde) .
Als ge drie dagen naeen op straat een zwarte kat tegenkomt, dan
zult ge zeker geen chance hebben in de loterij. (Ruddervoorde).
Bij het zien van de lijst van prijzen of nieten zei een persoon te
Zwevezele : «'k Heb het gepeisd dat ik geen chance zou hebben,
mijn linker ore heeft geweldig getuit ».
G. ALTOOS

CHALOSSEWIJN

Bij de vraag in Biekorf 1963, 96.
Chalossewijn is een witte wijn uit de landstreek La Chalosse die
in 1790 in het dép. des Landes werd opgenomen. Hoofdstad van
die streek, gelegen in de provincie Gascogne, was Saint-Sever-surl'Adour. Bij La Chalosse werden ook de gebieden van Tursan
en Marsan gerekend. De uitvoerhaven van de Chalossewijn was
Bayonne ; deze haven exporteerde ook de andere zuidelijke wijnen
van Jurancon, Béarn et Cap Breton, alsook de vin de sables van
Messanges, Soustons en Vieux-Boucaut.
Chalossewijn werd te Brugge ingevoerd gedurende heel de
18e eeuw en zeker nog tot omstreeks 1830. Oude prijscouranten
geven de indruk dat Chalossewijn in de Brugse wijnhandel een
collectieve naam was voor de wijnen die uit Bayonne werden ingevoerd. De wijnhaven Bordeaux had concurrenten, niet alleen
Bayonne, maar ook La Rochelle en, voor de witte vips de Loire
(Tours, Anjou), vooral Nantes. De Amsterdamse handelsbeurs had
reeds in 1700 de «vin de Chalosse >> uit Bayonne op haar prijscourant. (Le Négoce d'Amsterdam, ed. J. P. Ricard, 1722, p. 516) .
E. N.

Omstreeks 1936 had ik in mijn klandizie een heer te Vichte,
hij was dan ongeveer 80 jaar oud. Meer dan eens heb ik hem
horen spreken van « Chalossewijn ». Hij zei nooit Chalosse zonder
iets meer (zoals we zeggen Bordeaux, Bourgogne, Tours e.a.) doch
altijd « Chalossewijn ». Zelf heb ik een wijn van die naam nooit
in de handel gevonden.
V. W.

EEN HOED VOOR KORTRIJKMARKT

't Was op 't hof te Petegem (bij Oudenaarde) en nonkel Guust,
die de markten van Oudenaarde en Kortrijk kent sedert veertig jaar,
zei alzo : « Ja, de westvlandereers we kennen ze uit d'andere. En
ge ziet dat nog best op de markt. Als ge naar de markt van Kortrijk
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gaat, moet ge nen hoed aanhebben of ge zijt daar niemand. Te
Ou'naarde is dat zo niet... Maar ja, Kortrijk, er is daar geld, en
't is groten doedoe. »
G. L.

BIECHTSTOELEN « IN 'T FRANSCHE »

We waren gevlucht uit Diksmuide in 1914 en terechtgekomen
in Cayeux bij Abbeville (Somme) . Vriendelijk en gedienstig volk,
die Fransen, en altijd gereed met een «bistouille », op elk uur
van de dag « on va prendre une bistouille... encore une bistouille ? »
Die bistouille (een koffie met cognac) was een teken van vriendelijkheid.
Nonkel, die een geestigaard was en zijn Frans kende maar
algelijk dat woord bistouille « in de Belgieke » nooit gehoord
had, zei dan een spreuk die nog altijd in onze familie meegaat :
« Dat is toch raar volk hier, ze klappen gedurig van biechtstoelen
en ze gaan nooit naar de kerke ».
J.F.

BOOSAARDIGE NAAM

Tante Liza gaat op heer negentigste en ze kan nog vertellen
uit haar meisjesjaren toen ze diende als keukenmaarte te Kortrijk
in een horlogerie.
«'t Was op een vrijdag en mijn Madam kwam in de keuken en
ze moest lijk iets zeggen. 't Was een nieuwe voyageur uit Brussel
die daar in de winkel geweest was, en hij zei zijn naam heel zuutjes
en gaf zijn visitekaartje en... Madam toogde dat visitekaartje en
we bezagen malkaar. 'k Gelove dat ik zo bleek werd als Madam.
Op het kaartje stond gedrukt Monsieur Arthur Godfernon représentant de la maison ik weet niet meer. Iedere keer dat die voyageur
uit Brussel kwam was Madam op haar ongemak, en ik ook. Ik ontstak de keerse op de schouwe bij 't beeld van de heilige Familie
als ik wist dat hij daar was. Een tijdje later zei Madam dat zijn
naam nu veranderd was, maar de nieuwe naam heb ik niet onthouden. »
zo vertelde tante Liza, en ik zag dat die boze naam — die ze
binnensmonds had uitgesproken — haar nu nog kwelde. Ik zei haar
dat de familienaam Godfirnon, Godfurneau nog heden bestaat in
het Brusselse, en dat hij geen kwade betekenis heeft, dat hij niets
anders is dan Godefroy maar uitgesproken lijk in den ouden tijd.
Maar tante Liza keek me aan achter haar brilletje met ogen waarin
nog iets van de alteratie uit haar verre dienstjaren te lezen was.
V. D.
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Aan Marcel Van de Velde,
de auteur van vele sagen en legenden
uit Brugge en de Zwinstreek,
voor zijn 65ste verjaardag.

De kerk van Koekelare was de eerste in heel het ommeland, die
een torenuurwerk bezat. Vandaar de uitdrukking 't Is Kokelare
noene, vermits het alleen in dit dorp maar middag sloeg. Daar nu
deze horloge gewoonlijk een beetje achterliep, werd er na in plaats
van óp de middag genoenmaald en vonden ook de andere bezigheden
van de misleide voorvaderen met enige vertraging plaats. In gans
de streek is de uitdrukking nog in courant gebruik wanneer iets na
het voorziene uur een aanvang neemt.
Koekelare noen !
'k Heb nog zoveel te doen
— Soep bereiden,
Groenten snijden —
Eer het middag luiden zal.
'k Moet nog een konijntje villen,
Nog een teil pataters schillen...
En de gasten kloppen al !
Hoe 'k mij haast, het geeft geen baat :
't Is toch altijd even laat
Als hier 't uur van eten slaat.
Koekelare noen !
— Ik mag een schoffelschote doen
Sinds de torenklok van toen
Blijft het Koekelare noen !
Koekelare noen !
'k Heb nog zoveel te doen
— Hooi versmijten,
Brandhout splijten —
Eer het feest beginnen zal.
'k Moet nog op mijn duiven passen
En dan schoon mijn handen wassen...
Zeker brandt het voetlicht al !
Hoe 'k mij haast, het geeft geen baat :
't Is toch altijd even laat
Als het doek hier opengaat.
Koekelare noen !
— Ik mag een schoffelschote doen -Ook des avonds, net als toen,
Blijft het Koekelare noen !
« Kokklare noene» is de titel van het parochieblad van Koekelare. —
Het blaadje verschijnt nochtans steeds stipt op tijd.
« Een schof f elschote» is, volgens Loquela : Korte tijd werkens met
haaste en geweld. — « Wij gaan toen ne keer een schoffelschote doen,
en 't zal gedaan zijn. »

Koekelare, meimaandag

1963.

RAF SEYS
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AUCHEROOS. — Wijn van Auxerre ; fr. vin auxerrois. Meester
Jan van Brouckercke, pitancier in de St.-Niklaaskerk te Diksmuide,
kocht in 1515, met toelating van de Pitancie doch voor eigen rekening,
een vat rode wijn genaamd « een poynsoen aucheroos », en daarenboven drie zesters Rijnse wijn. (Rekening van de Pitancie ; bij Weale,
Egl. Dixmude 179 ; met foutieve lezing ancheroos). — Wijn van
Auxerre is alhier in de handel reeds in de 13e eeuw : Vi p s d'Auchoirre
(Ieper 1293), vin d'Auchoire (St.-Omaars ca. 1300) ; zie Gailliard,
Keure Hazebroek, I 39 81. Auxerre staat in de Gentse lijst van strafbedevaarten (14e e.) ingeschreven als « Tonser Vrauwen te Aussoere ».
(Cannaert, Oude Strafrecht 354) . — Een poynsoen (poensoen) was
een groot vat, een okshoofd (inhoud ca. 232 liter). Een zester was
te Brugge 16 stopen (= ca. 30 liter).
CREESBUSTEL. — Borstel van fijne koperdraad gebruikt bij allerlei
verguldwerk, inz. bij het schoonmaken van gouddraad en bij het behandelen van oplegsels (goudborduursel in de paramentiek) ; fr. gratteboesse. Door de zusters van het Sioenklooster te Kortrijk worden, in
de rubriek gerief voor borduurwerk, de volgende uitgaven in rekening
gebracht. Anno 1550 : « Om caper paelgen ende creesbustels met fyn
peerels, 12 sc. 9 d. gr. » Anno 1551 : «Noch om coper creesbustels
met noch naelde ende vingheroen, 7 sc. 6 d. gr. » (Rekening f. 421 en
447v ). Vgl. De Bo s.v. kretsborstel, kretsburstel ; WNT VIII-1 119 ;
Havard II 1164.
OEXSTEN. — Aosta, de stad in Noord-Italië in het Val d'Aoste.
In 1450 reist de Brabander Jan de Leeu naar Rome over de GrandSaint-Bernard. In zijn dagboek (ed. Fredericq in Codex Indulg.
Neerl. 90) noteert hij de etappen door de Valais : sinte Morys (abdij
Saint-Maurice). sinte Blanchys (Sembrancher) ; door het Val d'Entremont bereikt hij Burch sint Pere (Bourg-Saint-Pierre) en het klooster
on de bergpas. de sinte Berneertsberch ; dan gaat het bergaf over
Burch sint Rieme (Bourg-Saint-Rhémy) naar Oexsten (Aosta). In Italië
zal Jan de Leeu, die latijn kende. sommige plaatsnamen eenvoudig vertalen, zoals bij zijn notitie « te Hanghendewatere» voor Aquapendente
(bij Montefiascone).
POTRE. -- Iemand die poot, d.i. die jonge planten of stekken in
de grond steekt en vastzet ; van ww. noten. De rekening over 1396 van
de Wateringhe van Veurne-Ambacht (rolrek. ; archief Seminarie
Brugge) boekt een aantal uitgaven om « wulghepoten te stelne up den
versschen dyc ». Een zekere meester Joos Davits is daarbij werkzaam
met een drietal « ghesellen ». Davits doet ook aankopen van poten
(wilaestekken) voor rekening van de Wateringhe. Een rekeningpost
uit 1396 luidt : « Item ghecocht hi Gillis ende .Toos Davits meester
potre 3613 poten, tosten 48 lb. 3 sc. » — Voor ndl. poter geven WNT
en Vandale ook de betekenis « werktuig waarmee bij het poten gaten
in de grond worden geboord ».
SULFERPRIEM. — Zwavelstok. Solfer-priem bij Kiliaan (1588) .
In het Brugse spel Ghemeene Neerynghe uit 1530 van Cornelis Everaert
gaat de dialoog tussen de koopvrouw en de knape aldus : « Wel knecht
hoe staet ? — Al dorre en drooghe, men zoude wel een sulf f erpriem
an my ontsteken ». (Spelen van C. E. ed. Muller-Scharpé 439). Zie in
WNT een hollandse tekst uit 1660.
A. V.
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Zeekrauwagie
Dit was een aandoening die in de vorige eeuw algemeen bekend
was op onze kust : een jeukende uitslag over heel het lichaam, vooral
op de plaatsen waar de klederen spanden (De Bo). September was de
maand van de zeekrauwagie, die men beschouwde als weldoende
« afleider » van de gevreesde « polderstier » (polderkoorts) . Is die
benaming nog ergens in leven ? Krauwagie, zonder zee, heb ik nog
onlangs te Brugge gehoord in de samenstelling «krauwagiezalve ».
E. A.

Maarte
Maarte voor meid is verspreid in Midden- en Zuidvlaanderen
(Prof. Pée) . Is maarte als marte of in een diminutief vorm (uit
martje ?) ook bekend in de aangrenzende romaanse dialecten, n.l. te
Moeskroen, Rijsel en ommeland ?
P. D.

Groene hond
Te Gent in de Brabantdam was een herberg « In den groenen hond ».
Waarom groen ?
G. P. B.

Enclaves van Westvlaamse gemeenten
In West-Vlaanderen zijn er, voor zover ik weet, drie gemeenten die
een territoriale enclave hebben : 1. Lampernisse, met enclave af gescheiden door grondgebied van Oostkerke, Kaaskerke en Oudekapelle ;
2. Luingne, item door grondgebied van Herseaux en Moeskroen ;
3. Mesen, item door grondgebied van Ploegsteert en Wijtschate.
Waar moet de oorsprong van die enclaves gezocht worden ? Moet
hier aan oude feodale verhoudingen gedacht worden ? Een vriend van
mij deelde me mede dat er in de omgeving van Fayt-lez-Manage
(Henegouwen) verscheidene gevallen van gemeentelijke enclaves voorkomen.
W. B.
Hoogdag wensen
Hier thuis zijn we in onverschil over het hoogdag-wensen. 0. H. Hemelvaart is geen hoogdag en op die dag wenst men geen « zalige hoogdag »,
de hoogdagen zijn : Kerstmis, Pasen, Sinksen en Allerheiligen. Zo zei
ons een vriend van den huize. Maar onze oudste dochter zegt dat ze
in de catechismus altijd geleerd heeft dat Kerstmis, Allerheiligen,
0. H. Hemelvaart en 0. L. Vrouw Hemelvaart de hoogdagen zijn. Dat
zijn de heiligdagen, zei onze vriend. Onze Antwerpse gazet van
0. H. Hemelvaart laatstleden wenste echter wel op de voorpagina een
« Zalige Hoogdag » aan al haar lezers... Hoe zit dat in malkaar ?
W. A.

Ander werf
Tot in de jaren 1890 was. op openbare veilingen te Brugge, de
traditionele formule nog in gebruik : « één werf, ander werf, derde
werf », gezegd door de stokhouder vóór de toeslag met de hamer. Ik zelf
heb, gedurende de laatste 40 jaren, nooit anders gehoord dan : « éne
keer, twee keers, drie keers... (slag)... adjugé... ». Waren er vroeger
nog andere formules van toeslag op veilingen ?
v. S.
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BORGERS VAN BRUGGE IN EMPIRE- SPIEGEL
HET ZEDENKUNDIG TIJDVERDRIJF VAN

J. H. VAN DE WALLE

RUSTEND KANUNNIK VAN ST.-DONAAS

1712-1814

In het Duinenarchief van onze abdij (Steenbrugge) berusten 19 keurig ingebonden boekjes, op één na met witlederen rug, die tussen 1792 en 1814 beschreven werden door
de Brugse kanunnik Van de Walle. Latijn en Vlaams wisselen
elkaar af in de titels en in de stof : « Emblemata, proverbia,
sententiae, carmina ornata. Bemerckingen op zeedige gedachten. Rymdightigh Zeedeleer ».
Gelukkig heeft de auteur in 1809 een uitvoerige, steeds
moraliserende, autobiografie berijmd. Hij was dan 75 jaar.
Dit geschrift bewaarde ons de volgende levensbijzonderheden.
J acob -Hyacinth Vande Walle werd geboren te Brugge op
6 aug. 1734 als zoon van Ludgerus, rechtsgeleerde, die een
plaats bekleedde in de Brugse magistraat, en van JoannaBernarda de Vinck. Zijn vader heeft hij nooit gekend ; zijn
moeder stierf, toen hij 12 jaar oud was. Hij herinnert zich
dat zijn drie broers uit het ouderlijk huis vertrokken en dat
hij onder vreemde ogen moest spelen. Van het college der
Jezuïeten te Brugge ging hij over naar de universiteit van
Dowaai ; daar leerde hij Frans en wetenschappen. en verdiepte zich in logica en disputen. Na zijn physica kwam hij
drie jaar studeren aan het Brugse seminarie.
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In 1760 werd hij priester gewijd. Vijf jaar lang (d.i. tot 1765)
vervulde hij zijn herdersplicht op St.-Anna te Brugge, waar de
oogst zeer groot was, en er veel armen waren. Aldus dag en nacht
te werken en te zorgen was zwaar voor « jonge heer », en in
1765 ging hij te Leuven het licentiaat in beide rechten halen. Bij
zijn terugkeer werd hij pastoor van het St.-Janshospitaal, waar
geen dag voorbijging zonder sterfgeval. Hij vond dit een « goede
cure » (hij dacht ook wel aan de finantiële kant) , maar : « Nonnen,
siecken te bestieren — is een werck wel te regieren. »
Zelf door ziekte aangetast en de dood nabij, verliet hij deze
pastorij en kreeg als troostprijs een kanonikaat.
Acht jaar lang bediende hij een biechtstoel in de St.-Salvatorskerk, toen Mgr. Brenart hem een prebende gaf in St.-Donaaskathedraal, waarvan hij vijf jaar (tot aan de opheffing in 1797)
zou genieten. Hij spreekt (in 1809) met weemoed over deze kerken :
geen enkele kerk werd meer bezocht dan St.-Salvators, en in
St.-Donaas waren de diensten zeer stichtelijk en verzorgd. « Brugge in
Brugg' men niet meer en kent », wordt het thema van enkele van zijn
gedichten. Hij ziet immers dat alles verkocht is « tot fransche baet,
en hun profijt », dat de vele kloosters en kapittels uit zijn stad
zijn weggevaagd, dat Brugge beroofd is van zijn H. Bloed, en
vooral van zijn Bisdom. Zo klaagt hij in zijn « Brugsche veranderinge » (1812) :
Wel mijne stat in korten tijt,
hoe seer ghij nu verandert zijt ?
Als men sijn oogen naer uw went,
Brugge in Brugg' men niet meer en kent.
Welk een mutatio rerum ! De Duinenabdij is een lycée, de
St.-Donaaskerk is afgebroken, het bisschoppelijk paleis is prefectuur geworden, het priesterseminarie is nu een kazerne. En aan de
andere kant :
vermindert t'geestelyck alhier
Brugge vermeerdert int pleisier.
Vijftig jaar geleden was het comediespel een broedsel van de
hel, nu is er een openbaar theater gekomen. Deze school doet veel
kwaad, trekt de jeugd af van de deugd, zo rijmt hij verder, en
leert haar, geholpen door de « dertelheyd » der romans van Voltaire,
de ondeugd en de dwaze minne :
Eertijts t'was nonnen, quesels, paters tijt,
die weeren in hun staet verblijt,
heden is t'order van Cypriaen,
waervan vier schoen aen 't bedde staen.
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De tijd van de maalti j den is nu omgekeerd, de dag wordt met
de nacht verwisseld naar de mode van Parijs :
Eertijts een wet general
met middag was het noenemal
en smorgens vroeg een dejeuné
acht uuren savonts was t'soupé. .
[maar nu] tegen middagh ist den ontbijt,
om savonts is het noenmal tijt
en deurt tot als men slapen gaet. .
dan slapt men een gat in den dagh,
siet wat den tik t niet al vermagh ?
Ander om drije uuren ist diné
savonts om thienen den soupé
en soo ghij op hun mode let
den dejeuné is met forcet
Moest mij n vader terugkeren, hij zou rap terugkruipen in zijn
graf. Welstellende mensen van vroeger zijn geruïneerd in hun beurs
en sterven in 't hospitaal als arme sukkels, maar de vroegere winkelier of « domesticq » is tot groot fortuin gekomen en wandelt langs
de straat lijk een markies. Zo heb ik de stad zien veranderen.
Het civisme van onze kanunnik is even mobiel als de staatswisselingen die hi j beleeft. Jozef II had hij nooit diep in 't hart
gedragen. « Post nubila Phoebus » juicht hij in 1802, als Napoleon
met Pius VII zi j n Concordaat gesloten heeft. Hij looft de nieuwe
prefect Deviry (') en roemt Napoleon als een Verlosser, die
« t'gewelt, dat boosig dier » zal doden : « na grote duisterheid schijnt
zonne van rechtmatigheid ». Hij hoopt dat Napoleon weldra « van
de francoisen keyser wort » en eindigt zijn gedicht met een juichend
Te Deum laudamus.
Waar hij echter rond 1812 en in 1815 over Napoleon schrijft,
is zijn verering fel gedaald. Het rad van fortuin is gekeerd. Napoleon
maakt hij nu uit voor een troebelwatervisser, een Corsikaan, een
tyran, niet door menslievendheid maar door eerzucht gedreven,
een niets, tot iets gekomen en nu tot niets teruggedreven. Hij
beschrijft al de miseries met geuren en kleuren, vooral het logement
van de passerende soldaat, met de bemerking : « door Vlaenderen
passeert het al ». De hypokriet werd naar een eiland (Elba) verbannen, doch keerde terug, maar nu zit « Nero » veilig op St.-Helena.
Nu stelt onze kanunnik zijn blijde hoop op Koning Willem, onder
wiens gezag het ganse vaderland verenigd is — een bewijs te meer
(1) [Ex-graaf] de Viry was de eerste prefect van het Leiedepartement (26 mei 1800 - jan. 1804). Hij behartigde ten zeerste de
belangen van zijn departement en genoot de algemene gunst van
zijn onderhorigen.
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tegenover het Verenigd Koninkrijk — en hoopt dat het Nederland,
dat nu rust vraagt, niet zal lijden lijk in de Franse tijd.
Van « peys en liefde », waarmee hij zijn gedicht besluit, zou hij
nog vijf jaar genieten. In zijn levensavond woonde hij in de Hoornstraat ; hij overleed de 10 sept. 1820 in het St.-Janshospitaal. Zijn
neven, de 40-jarige rentenier Theodoor vande Walle en de
69-jarige advokaat Jan vande Walle, kwamen zijn overlijden melden op het Brugse stadhuis ( 2) .
Kanunnik Vande Walle kan men bezwaarlijk een « dichter »
noemen. Toch is zijn werk interessant, vooreerst als tijdsbeeld,
en ook omdat hij zo raak iets kan zeggen of personen en toestanden
kan uitschilderen. Hij heeft het spijtig in poëtische vorm willen
doen. Duidelijk is de moraliserende invloed van Jacob Cats en
vooral van Pater Poirters, zoals blijkt uit deze beide verzen :
Gaet uyt mijn boeckstje, gaet vry uyt.
Schurf hooft heeft vreese voor de kam ( 3) .
Soms neemt hij de schuilnaam « Philomosus ostendanus » aan
(de reden kennen we niet, daar we hem nergens zien in verband
met Oostende), en zegt dat men zijn geschriften moet beschouwen
als werk van de oude dag, dat hi j niet tot lof en eer, maar als
vijand van de ledigheid schreef. Men moet niet naar het rijm, maar
naar « moral en insight » kijken. Hij kan maar zingen zoals hij
gebekt is ; de reden waarom hij zijn werk niet uitgeeft, is zijn
angst voor kritiek.
Een tweede, zeer merkwaardige reden, waarom hij zijn werkjes
schrijft, is de liefde voor zijn versmade moedertaal:
Mijn vriend, onse taele is in nood,
Bijstant, sij gaet allenskens dood.
Ons Vlaemsche tael lijdt inderdaet,
Komt haer ter hulp, zijt advocaet.
Ten gevolge van het Frans bewind hebben de Vlamingen hun
taal verbasterd, hebben geleerd te « franchiseeren, ende hun Vlaems
massacreren ». Hij ontpopt zich tot een volbloed taalpuritein, en
hoopt dat zijn vriend onze taal uit die babelse verwarring zal helpen.
Men hoort allerlei vreemde woorden, zoals « papa, mama », en
vooral de dames zijn er als de kippen bij om aan hun mode,
meubels en huisraad Franse namen te geven ( 4) . Cats en Vondel,
(2) Overlijdensregister 1820, blz. 189.
(3) Vgl. hiermee Poirters' aanspraak « Tot het boeksken » in het
« Masker van de Wereld afgetrokken » : « Ga, boeksken, ga vrij uit
en laat de mensen praten : Die schurft heeft op zijn hoofd, die zal
den kam wel haten ».
(4) Een bemerking die de auteur nog heden in zijn geboortestad
(en elders in Vlaanderen) zou mogen herhalen.
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volgens hem dé Nederlandse dichters bij uitstek, hebben niet aldus
gehandeld, zo schrijft hij in 1802 :
Catz, Vondel, die waeren geleert,
maer noyt hun tael hebben onteert.
Sij schreven Vlaems by eygen woort,
geen woord het ghoon de sinnen stoort. .
Het Vlaems was bij hun al te rijck,
om nieuw t'haelen uyt Vranckeryck.
Dat dit onderwerp hem nauw aan het hart lag, bewijst het feit
dat hij in het stuk « Verbastert Vlaems » er nogmaals over spreekt.
Een vreemdeling komt en vraagt welke taal hier gesproken wordt.
Hij meent in Vlaanderen te zijn, maar « t'is mis, t'is fransch naer
mijnen schijn ». Doch uiteindelijk hoopt onze « dichter » zich in
zijn oude dag na « veel druck » te kunnen verblijden omdat :
Het Vlaemsch van Catz erleven sal
en goed gekeurt van ider al ..
De oude kanunnik is eigenlijk op zijn best als moraliserend
schrijver, in de trant van Poirters en Cats, wanneer hij mensen
en dingen zedenkundig gadeslaat en op het toneel brengt. Veranderlijk en vergankelijk is alles rondom ons : dit is de hoofdgedachte,
die zeker door de revolutionaire gang van zijn tijd bevestigd werd.
Frankrijk en Parijs beheersen nu de wereld, zo betoogt hij, ditmaal
in proza :
«Het schijnt dat heden geheel Europa sijnpathiseert met de
fransche aerd, gaet naer Weenen, Berlin, Venetien, Lisbona, Madrid,
Londen, Amsterdam, gaet naer alle steden, ghij sult overal ontmoeten de fransche zeeden, de fransche moden soo in kleederen
als in meubels. Paris is het groot magazin, den grooten opstal van
moden voor geheel Europa : men magh seggen, dat hunne moden
vlercken hebben, en dat sij niet en komen, maer over zeen en
revieren int'spoedighste vliegen : sij zijn als de swaelmen, die over
de waeters en hooge bergen vliegen om tot ons te komen ».
Zijn « Theater des weyrelts », waarin vijf soorten van comedianten optreden, schij nt afgekeken te zijn van Poirters' Masker.
De eerste soort van comedianten zijn de filozofen, waarmee
Voltaire en Rousseau bedoeld zijn.
De tweede soort zijn de artsen, vergezeld van rechtsgeleerden
en advokaten. De bijzonderste wetenschap van de dokter is « pitten
te laeten vollen op het kerckhof ». De advokaten hebben tot leuze :
Men moet soo lang de koeye melcken tot als de arme beeste droogh
is. En hij besluit : Men kan niet loochenen dat sij beyde op den
theater meer als hun brood winnen. Procureurs en advokaten
« schuymen het vet van de pot ». Na de dood van een patiënt
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moet de begrafenis met veel praal en klokkengelui geschieden :
« pastor, koster, en musikant trecken veel, en leven daer van ».
Tot de derde soort comedianten behoren « Mijnheer politicus »,
die met suiker in de mond en gal in het hart zijn evenmens bedriegt,
alsook « den geveynsden tartufe », die men ziet « in de kercke, in
de misse, in de sermoenen en loven », niet om te bidden, maar
« om sin soete onse lieve vrouwtje te sien : ick laete uw peysen wat
sijne meditatie is ».
De vierde soort zijn « eenighe edellieden vergeselschapt met
Momus ». Men ziet er « getituleerde graeven en barons, edele van
aght en sesthien quartieren, en geannobileerde, die met de gewonnen
penningen van vaeder en moeder over korten tijd hun edeldom
gekoght hebben ». Als men ze hoort discussiëren zou men denken
dat hun genealogie geen einde heeft : zij stammen uit « de aller
Edelste rasse », een van hen beweert dat « sijne voorouders edel
waeren ten tijde van de croysaden, den anderen zegt dat hij voortskomt van koningsbloet, den anderen dat sijn stam spruyt uyt de
graven van Vlaenderen, uyt het huys van Bourgoigne... »
De vijfde soort zijn de nieuwe rijken, die begonnen zijn met een
klein winkeltje, en nu zo goed mijnheer en juffrouw spelen, dat
zij huns gelijke niet meer kennen, en dan :
« Bij dele nieuwe rijcke vervoegen eenige modisten, daer siet men
jonge heertjens, windmakers gekleet à l'incroiable, gecouffeert à la
titus, gekoust en gebroeckt a le matelot, of a le pantalon. Onder
het vrouw geslagh schijnen uyt de elegantes van onsen tijt, à la
grecque als nymphen syn aengedaen, hunne costume is met hals,
borsten en arms bloot te gaen, met de ridicule in dhand nemen
aen den titel van deessen. »
Hij hekelt de kloosters, waar pracht en praal is, of waar menig
echt vroom meisje niet aanvaard wordt, « omdat sij niet genoegh
en koste inbrengen om belofte van aermoede te doen in een genoeghsam begoet klooster ». Aangeklaagd worden de naaktbeelden in de
kerk (tot in Rome toe !) die hij storender vindt dan vrouwen
met onbedekt hoofd in de kerk ; de vastenavondfeesten, waar men
de Venusparen « d'een herberg uyt en d'ander in » ziet gaan in
een processie, « waer dat Satan den standaert draeght » ; de jeugd
en de kinderen, die vloeken dat het kraakt, en liefst nog in het
Frans. Na een afkeuring van de openbare bedelarij en een warme
aanprijzing van de hulp aan de armen heeft de oude kanunnik goede
woorden voor de middensoort van mensen, die zijn voorliefde hebben : « In de weyrelt syn drye soorten van menschen, rijcke, arme
en middelbaere, waer van de leste deurgaens in zeeden de beste
zijn ».
Jacob vande Walle zou nu eenmaal geen moraliserende schrijver
geweest zijn, indien hij geen speciale aandacht had gewijd aan de
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vrouw en het huwelijk. Het volgende versje doet onwillekeurig
denken aan het bekende « Een mutse en twee binders » van Gezelle :
Siet dese jouffrouw hier eens staen,
met goud, juweelen aengedaen,
met haer moden, ende strecken,
luymt maer in het net te trecken.
t'is tot voordeel, t'is tot haer baet,
dat sij selfs soo ter kercke gaet.
t'is een nymphe in haer kleeren,
soo sy wilt de weyrelt eeren :
Paris geeft haer de moden al...
Nieuwe moden noyt laten sal :
sij volght de moden nack te gaen
en soo te toonen langhs de baen :
en of sij daer geen ergh op halt,
een ander heeft de vlam gavadt,
een ander light dan op u (w) loert,
en wort met oog en hert vervoert.
Wie is nu die juffrouw wel ?
Wien meent ghij dat die jouffrouw is ?
Ghy peyst wat groots, maer ghy zyt mis :
Ick heb haer ouders wel gekent,
sij leefden sonder land of rent
t'waeren fraeye en stille lien,
in wien geen glorie was te sien,
in kleeren, staet, eenvoudigheyt
en daer by eene neerstigheyt :
met wynckel hadden wat vergaert,
ent'ghoone sy hebben gespaert,
de doghter daer nu proncken gaet,
en soo in pragh gaet buyten staet :
Belle doghter van Jaquemijn,
door moden wilt mej ouffrouw sijn...
Maar zo die modepop eens tot « de trouw » komt vreest onze
schrijver « voor haeren man berouw », want « mode maekt geen
menagevrouw », en een vrouw die veel geld uitgeeft voor de mode
betekent « maeger tafel » voor de man. Daarom geeft hij de raad
van de goede oude ti j d : geen excessen in de mode en geen straten
aflopen ; want :
goede waren worden gesoght
en sonder toogh ook wel verkoght :
een goed peerd wordt besoght op t'stal,
sonder cieraet men t'koopen sal.
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De goede kanunnik is echter geen enggeestig « laudator temporis
acti ». Over de goede oude tijd zegt hij : moest ge de oude mensen
geloven, dan zijn onze tijden er slechter op geworden. Maar dat
hebben onze voorouders ook van hun tijd gezegd. Geen tijd of hij
heeft zijn schaduw en zijn gebreken. Jacob Van de Walle is een
« verlichte » geest. De Inquisitie, zo zegt hij verder, heeft de
ketterij gestuit in Italië en Spanje, maar heeft daarbij de rechtvaardigheid en de geest van het Evangelie gekrenkt, want het
dwalende schaap moet gezocht maar niet gedood worden. Hij waarschuwt ook tegen de heiligenlegenden en tegen het voortvarend
volksgeloof aan mirakel en toverij.
Dit kort overzicht van de literaire nalatenschap van kanunnik
Van de Walle beperkt zich tot de eigenlijk letterkundige en meest
persoonlijke bladzijden van zijn werk. Over de encyclopedische
gegevens die hij in zijn boekjes heeft gecompileerd over gevleugelde
woorden en spreekwoorden, over chronologie, genealogie en nog
wat hopen we later nog iets mede te delen.
D. TILLO VAN BIERVLIET O.S.B.

TREBBEL

Een trebbel — ook tribbel, drebbel, dribbel — is een geluid van
drie klokken die akkoord zijn, anders gezegd : een akkoord. Zo
werd in de jaren 1860 genoteerd door De Bo in zijn Westvl.
Idioticon (1873) . Waar was dit woord alsdan in gebruik ? En is
het heden in West-Vlaanderen nog bekend ?
De Bo zegt wel dat er te zijnen tijde verschillende refreintjes
bestonden om de trebbel na te zingen, zoals :
« Geen g'heele broo'n, al kanten » (Ooigem) .
« Stel een stoeltje, ieffrouw komt » (Brugge) .
« Kom met geld, ondank toe » (Hooglede) .
En elders nog : « Breng maar in », of : « Sla maar dood ».
Daarmede weten we echter niet of het w. trebbel zelf te Ooigem,
Brugge en Hooglede (en waar elders ?) bekend was. Maar deuntjes
op het «driegeluid » — een term die in het Kortrijkse bekend is —
zijn er in overvloed, ze beginnen meestal met « bieng boeng bang »
om de drie klokken na te doen. Zie daarover M. Cafmeyer, Van
Doop tot Uitvaart, blz. 130-134.
Te Doornik was « un treble » in 1539 een feest van hoogste
rang, « une triple f ête solennelle », de klokluiders van de kathedraal
kregen er 40 schellingen « pour avoir sonné la messe comme il
appartient à faire à un treble ». (J. J. Vos, Les dignités... de 1'ancien chapitre de Tournai 1285 ; Brugge 1898) . Vgl. Godefroy
VIII 31 en WNT XVII 2190.
A. V.
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ROND DE OUDE MELKKEERN
Keerns maken
« Ja z' zeker, de tij den veranderen geweldig zeere, jong, zei de
kuiper uit de Vijf Eemers te Moerkerke, 't is nu al maksieme dat
de klokke slaat en al in zijn flaskes en pakskes gereed gemaakt,
we gaan op een ende nog kunnen eten zonder knabbelen, waar gaat
ge daarmee naartoe ? Een ambachtsman lijk ikke, en dat is al lange
van den ouden antiek. En zeggen dat we wulder hier in de Vijf
Eemers, van vader op zone, voor heel de streke kuipten, zowel voor
't Zuiden als voor 't Noorden en zelfs de mensen die een geit
of drie molken kwamen hier een geetestampkeerntje bestellen. »
« Ja 't, zegt zijn vriend Naas, maar dat waren toch meestal kortzitters van 't Zu'en. Mijn moeder was ook afkomstig van die streke
en ze had ook een geit of drie langs de vaartdijk geschakeld, 't waren
daar al staakgeiten en schapen dat we langs de graskanten en de
zandstraten zagen. Die maar één geite 'n had maakte zelve een
keern van een smoutpot met een houten stamperke met holen doorboord ; rond half april — als de geite gelammerd was — kosten
ze keernen en er was boter in huis. 's Winters kochten die mensen
geen boter, van waar moesten ze 't geld halen ? »
« Si sa, natuurlijk, geeft de kuiper toe, 't is juiste daarom dat
iefrouwe komt, om te weten hoe dat er bij kortzitters en boeren
gekeernd wierd vóór den oorlog van veertiene. (Eerste wereldoorlog). Wel lijk of da 'k zeie, bij ons wierd dat « geitekeerntje»
met fatsoen gemaakt en geplooid met een heel licht balgske dat alzo
vervliegt naar boven toe, met vier bandekes, dat stond schoner. De
duigen waren 45 centimeters hoog en vijf cm breed en van onder
aan (< de kimme » met de bom van 25 tot 30 cm ; dat was al naarvolgens de inhoud : van zeven tot tien liters. Die 't nog beter wilde
bestelde er een klein « roeierke » bij in plaats van een « stamperke »,
't was dan heel in orde. »
« Ja 't knikt Naas, 'k heb ze ook nog gezien, maar ge kost ze op
je tien vingers tellen die zo een Qeitekeerntj e hadden ; 't mocht er
niet van af vint, kwestie van geld. Bij ons was dat noesweg effen
deure, zonder balgske, met bandroén en een stamper, 't keernde
even goed en 't was goedkoper. »
«'k En zegge niet, schudt Brieken de kuiper, maar wulder hielden
ons daar niet mee bezig hoor ! wij maakten gewoonlijk grote keerns
van vier tot zes emmers inhoud ; de boeren van Moerkerke, SintKruis en Mirrelburg gebruikten meestal « de halskeern ». Ho mens !
dat waren moeilijke lastige duivels van keerns om te koken en te
plooien. 'k Zegge wel plooien : 't moest al van de schoonsten eik
zijn of de duigen zouden durven breken als zij in 't plooipeerd
kwamen. Wel mens toch ! mijn vader was dan niet rakelijk en 't was
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van God alhier en God aldaar. . iedereen sprong aan de kant als
hij gejaagd afkwam. Je moet weten dat die dingen eerst een uur lang
gekookt hadden in de ijzeren bak, en ze moesten dan in 't plooien
een derde wijder staan aan de balg dan aan de hals. Dat was een
hele toer van ondervindinge om die hete, lekende duigen alzo met
met een haak door 't plooipeerd te trekken en te vormen zonder
breken, 't moest daarom taaien eik zijn en goed geweten man,
hoor ! En zeggen dat hij alzo 35 tot 40 duigen achtereen moest
plooien, zeg maar dat 't zweet in zijn broek stond. Die duigen
waren hoogstens 9 cm breed aan de « kimme » en 6 cm langs boven ;
lijk of da 'k al zei, ze wierden ook op een derde genoesd. Er lagen
vijf banden rond : twee langs onder en drie van boven ; de band
in de hals was de moeilijkste om leggen en over te slaan. »
« De halskeern was toch ook een roeikeern, dat ik van niet beter
weet ?... »
— « Ja, ja 't met een roeiblad dweers door de stake, alzo twee
vlerken : een kleintje met twee gaten doorboord al de ene kant en
't groot blad met negen gaten al de andere kant. De stake draait
langs onder met een ijsdren pinne in de bom en langs boven was
er een handhave om weg en were te klutsen en te keernen : komsa
zie, allene of getweeën. De twee ijsdren halve maantjes te midden
waren daar ingewerkt voor 't wrijven. De helft van 't scheel kost
afgepakt worden om 't roeiblad uit te halen en te kuisen ; 't scheel
sloot met twee wervelkens.
Wat dat ze betaalden voor een halskeern ? Wel heel opgedaan :
groen geverfd en de banden in 't zwart leverde vader dat lastig
meesterwerk voor 45 frank thuis ter plaatse. Ja maar, een kuiper
wierd mager betaald voor al zijn zweet en inspanningen, hij moest
niet rentenieren noch met een hoogsten dienst begraven worden.
't Gebeurde ook wel dat we een « platte keern » moesten maken,
dat was ook een « staande keern » maar heel anders van model :
alzo een kuipe met drie banden die schuinsweg naar boven vernauwde en met een « hemel » die lijk een bom afsloot ; ge moest
een vierde van dien hemel losmaken als scheel orn de roeier te
kunnen kuisen, dat was trouwens ook « een roeikeern ». Als ik mij
niet bedriege wierd zo een « staande keern » ook « Deense keern >>
genoemd, maar 'k ben er niet zekers van, in alle geval « de platte
keern » werd meer in 't Zuiden gebezigd.
Welke keern dat de Noorderse boeren, in de volle Polder gebruikten ? Ho meestal « een draaikeern >> hoor ! we moesten schier
geen ander maken voor Heile, Lapscheure, Westkapelle, Oostkerke,
Hoeke en zelfs Damme ook. 'k En zegge niet er zijn altijd uitzonderingen, vooral hier bij ons te peerde op Zand- en Polderstreke.
De draaikeern — meer gebogen dan een gewone tunne — had
een « tapgat » en er zat langs weerskanten in de bom een asse die
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in «'t keernstaan » hing ; en ze draaiden langs weerskanten met
een wrange. Er was ook veel ondervindinge nodig hoor ! om de
drie « slagbarrels » — boterbarrels — met gaten doorboord, overlangs
gebogen in de duigen te werken. 't Deksel was een « valleke », « den
blok» dat we zeiden, en de smid maakte de « ijsdren plate » die
over 't deksel spande en in een knobbelke paste » ( 1) .
« 0 zwijg mij van die « plate », verzucht Iedlie, die op 't groot
hof te Stalhille gewerkt heeft, 'k heb ze genoeg moeten kuisen en
frotten : twee, zelfs drie keers te weke achter ieder keernte en dat

Staande platte keern ; ertegen aangeleund : koelvat ;
vooraan : boterkletser. - Vóór de keern : pondschotel
en boterstempel.

moest blinkend geschuurd worden met kleite en azijn ( 2) . De bazinne
hing de plate te spiegelen aan de muur in de keuken. Wel jong
toch 't was daar al zotzindelijk. De achterkelder stond vol bruin
eerden melktelen, de nieuwmolken schuimende melk wierd eerst over
een doek door de melkzie van peerdshaar gegoten in de blinkend
(1) De « waskeern » was nagenoeg op het model van de draaikeern
gemaakt met slagbarrels, maar langer van duigen ; de waskeern
draaide men echter niet met een wrange, men klutste hem weg
en weer met een « handhave ».
(2) 't eerden pannetje kleite (met zout in om niet uit te drogen)
stond altijd bij de pompe, bij d'hand.
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gekuiste melktelen ( 3), wel zes tot zeven liter in elke tele. Ze
bleven minstens twaalf uur staan totdat de room bovenkwam, vooral
's nachts roomt dat goed uit. De bazinne bezorgde zelve de room :
heel voorzichtjes met je vinger de room rondom rond losmaken
en afsteken om af te peuren, en met drie losse vingers alzo die
schijve room afdrijven in de roomkuipe ( 4) . Maar 's winters moest
de roomkuipe in de keuken bij 't vier staan met een doek overdekt
om dikke te worden. 's Winters hing ze soms 's avonds een pulle
warm water in en tegen 's nuchtends stond hij dikke.
De draaikeern moest ik zelf, en al even zindelijk onderhouden :
't was eerst de kleite van « den blok » en « de tap » schrobben (5),
de slagbarrels van binnen in de keern moest ik wit schuren met
houten assen ( 6) . Al de melktelen werden met kleite geschuurd en
ze wierden dan in een hele « rote » tegen de muur gezet om in de
zunne te bleken. Zie mens 'k kan u niet zeggen hoe zindelijk dat
ik alles onderhouden moest en heel de achterkeuken stond onder
water achter ieder « keernte ».
Ze keernden daar twee keers te weke, de dinsdag en de vrijdag,
en 't was 't eerste werk dat de daghuur moest doen als hij op
't hof kwam,hij draaide enigte toeren en trok dan de tap uit om
de wind te lossen ; en alzo moest hij drie keers « winden » eer hij
voor goed keernde. »

De boter opmaken
Emma en Dolf uit de Broek te Sint-Kruis kunnen even goed
vertellen van ten tijde van moeder en grootmoeder zaliger die op
de Blauwe Zale boerden : « In 't hitste van de zomer molken ze
niet overnoene, ze kosten het niet uithouden van de vliegen en de
koeien sloegen met de steert en ze zouden je wel d'ogen uitgeslegen
hebben ; 'k zegge niet voor een versgekalfde koe die keur melk niet
kost ophouden. Ze moesten eerst die houten eemer nat maken voor
de frisheid van de melk, ze zetten de melkhoed op en dan gezeten
op de melkstoel werd de ene koe na de andere gemolken.
Hoe dat moeder keernde ? 't Was een halskeern en 't mannevolk
keernde, maar moeder stond erbij tegen dat de keern afging. 's Winters als de keern niet goed ging was moeder daar aantijden met
de moor kokende water, z'had dan dikwijls mizerie. G'hoort aan
(3) Er waren ook zeefden in geitenhaar ; op sommige hofsteden
was er nog een koperen melkzie.
(4) De roomkuip heeft vier banden en is hoger en nauwer dan
een gewone kuip. Sommige boeren gebruikten een wijde smoutpot.
(5) De blok en de tap werden met kleite (klei) stevig op de keern
vastgezet om in 't draaien niet af te schieten.
(6) 't Potje houten assen (houtas) stond ook bij de pomp naast
de pottebezem. Men bezigde vroeger groen geschilderde houten
emmers. « 't Hout bloeit in de zomer, zei de bazinne, en ge moet
de emers goed kuisen met houten aschen ».
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de slag als de keern afgaat, de brokjes boter vallen. Ze moesten
dan veranderen van slag en pianewijs klutsen om de boter te vergaren, alzo trage weg en were steken. Moeder stond erbij om te
spoelen en af te rapen. Zoudt ge wel geloven, beweert Dolf, dat
de goê smake van de boter ook grotendeels afhing van 't water ?
ja j a ! op dat hof dààr was 't water niet al te best en de boter
smaakte een beetje naar «deringe ».
Al de geraadpleegde boerinnen zijn het eens over het voorbereidend
zuiveren van de handen om boter te bewerken : eerst wassen met

Halskeern
(vroeger veel in gebruik te Moerkerke, St.-Kruis en Middelburg)
Rechts : kleine roomkuip.

warm water en wit zand, en daarna een grote 5 minuten in koud
water houden, ze plakken dan niet en boter wil heel zindelijk behandeld worden.
«Kijk, zegt Mietje die niet ver van daar op 't hof te Damme
geboerd heeft, moeder raapte de gewassen en gespoelde boter af
in «'t koelvat » of «'t zanevat » ( 7 ) dat ons Metje zei, en ze
werkte ze bijzonder goed uit met « een boterschoteltje », er mag
geen druppeltje kerremelk in blijven. Ze lei altijd een klompje zoete
(7) Zanevat ; elders : botertibbe (Lichtervelde).
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boter aan de kant voor d'ene of d'ander kwale of wonde onder
mensen of beesten, de klompe boter wierd verder gezouten en bleef
rusten in 't koelvat om opgemaakt te worden, maar hele grote
boeren ha'n twee koelvaten nodig. »
« Weet je gij, zegt bazinne Lamote de gebuurvrouw, dat als ik
hier introuwde er nog een oud « zanevat » gebezigd werd op drie
hoge poten die in 't vat ingewerkt waren. En 'k ga je nog meer
zeggen, nu nog maak ik de boter op met de oude «boterkletsers» (8)
van Metje Lamote, en dat gaat nog zo wel om de boter te rollen,
klaar uit gewente. Ze lei er nog een rolletje boven op en stempelde,
kijk dat is hier « de stempelare » met de letters van Jezus ( 9) . De
boter wierd dan ook niet gewogen maar afgemeten in een « pondschotel » ( 10) en ze streken dat schoon effen met dat « boterplankje »
hier zie !
'k Geef je te raden waar dat metjes koelkamer was : in de regenbak, maar z'heeft een keer aardig gevaren zegt Ciriel de boer. Lijk
of dat ge weet is er 's zomers veel mizerie met slakke boter en
vooral rond d'hondsdagen. Nu de vrijdagavond had moeder den
aker (emmer) aan een koorde in de regenbak gehangen, en daar
zie, er kwam 's nachts een grote dondervlage over en 't goot water
en den aker was onder en de boter dreef boven op 't water. Welhere 't mens, 't schremen stond heur nader dan 't lachen want ze
moest met de verkoop van de boter heel 't menazie onderhouden.
Kan 't goed geloven jong, lacht Mietje, 't is al verre lijk bij de
boerinne te Moerkerke, ze hing heur mande boter te koelen overnacht aan een tak in de boomgaard waar dat de katte niet aan
kost — mijn moeder deed het ook te Damme — maar die keer
was de boerinne toch heur mande boter gestolen ( 1 1) .
Maar met dat al vergeet ik nog te zeggen hoe dat die ponden
en kilo's ingepakt wierden. Boterpapier kenden ze niet, maar in de
lochting stond er een hoeksje warmoesblaren gezaaid, nog groter
als bieteblaren, hokkerdikke ! zo een schoon gewassen blad en zeg
dat de boter schone vaste bleef en niet plakte. »
« Ha ! ja 't 'k heb het ook nog g'hoord, knikt bazinne Lamote, maar
nadien draaiden ze dan de boter in natte lichte witte « boterdoekjes» en de kalant moest voor 't zijne zorgen dat zou te kostelijk
geweest zijn. Voor de inlegboter was dat vanzelfs niet nodig, elk
moest zijn « boterpot » geven.
(8) De boterkletsers kan ik niet beter vergelijken, zegt de
boerinne, dan aan een hulle van 't vertrek.
(9) Met de « letters van Jezus » bedoelt de bazinne het monogram IHS. Sommige lezen dat : Jezus in 't H. Sacrament. Ook
stempels met een bloem- of stermotief waren in gebruik.
(10) Te Moerkerke had de bazin te Scheewege een « pondschotel »
en een « tweepondschotel » of een kilo (in de vorm van een grote
houten beker).
(11) De molenarin aan 't Vliegende Peerd te Oedelem zette de
slakke boter op de gaanderij van de molen. De heel slakke boter
(zoals tegenwoordig) kende men dan niet.
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« Dat moet je aan iefvrouwe niet vertellen, lacht Mietje, want mijn
moeder en ik zelf later moesten de boter inleggen voor heur tante
Lena zaliger, is 't alzo niet ? De boter is 't goekoopst in meie maar
ge moet wachten totdat « de eerste bete » van 't gars weg is, dat
deugt niet dat jong groen, en de tweede inleg achter Sinte Kruis
kermesse in september valt wat dierder maar 't is de beste, de koeien
worden dan op de spurrie gelaten. Zoudt ge wel geloven dat je
moest oppassen dan op je beesten ; niet te vroeg 's nuchtens op
de spurrie laten, neen, neen, de zunne moest er eerst op geschongen
he'n — voor de kobbenetten — anders zou'n de koeien dikke
worden. Rapeboter is maar tweederangsboter en dat is genoeg geweten. »
M. c.
't Vervolgt.

REKORDNAAM MARGRIETE IN 1400

In de rekening over het jaar 1400 van het St.-Janshospitaal te
Brugge worden 136 vrouwen genoemd in verband met de vereffening van renten ; deze vrouwen woonden in parochies van het
Brugse Vrije vanaf Schoondijke tot Oudenburg (met inbegrip van
Eeklo) . Hier volgen de namen met het aantal vermeldingen.
Margriete 36 Griele 7 = 43.
Kateline 24.
Lisebette 17.
Marie 11 Maye 1 Maykin 1 = 13.
Baerbele 8.
Adelice 7.
Beatrice 6 Heylzoete 6.
2.
Tanne 2 Wilgemine 2 Ysabeele 1 + Beele 1
Agniete 1 Avezoete 1 Jehane 1 Liegaerd 1 Mabelye 1 Zoete 1.
Opmerkelijk is de frequentie van de voorkeurnamen Margriete,
Kateline en Lisebette : samen bereiken ze 61,75'% van het totaal.
Margriete (-}- nevenvorm Griele) staat ver voorop met 31,6 Jo van
het totaal.
Deze kleine lijst moet niet als een statistiek beschouwd worden.
Wel ligt er een bevestiging in van de uitgebreide Margareta-verering
ook in Vlaanderen. De legendarische martelares van Antiochië was,
als patrones der kraamvrouwen, de volksheilige bij uitstek. Haar
cultus was hier sinds de 12e eeuw gevestigd en blijkt in de 14e15e eeuw als (onofficiële) volksdevotie zijn ongemene verspreiding
te handhaven. (Lezenswaard daarover is Dr. Jan Grauls, Volkstaal en
volksleven in het werk van Pieter Bruegel, blz. 14-16 ; Antwerpen
1957) .
A. V.
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ZWEREN TEN HELEGHEN BLOEDE
OUDSTE GETUIGENIS VAN VERERING DER RELIEK
IN DE ST.-BASELISKERK TE BRUGGE

1256
In 1270 was tussen de bisschop van Doornik en de stad
Brugge (samen met Damme en het Vrije) een proces ontstaan
betreffende de synodale rechtszittingen die tweemaal in de
zeven jaar in de St.-Salvatorskerk gehouden werden. Het
metropolitaanse Hof van Reims stelde in 1271 de wet van
Brugge in het gelijk en riep het bisschoppelijke synodaalgerecht tot de orde. De zaak werd daarop in beroep te Rome
aangelegd waar de stad Brugge jarenlang een procureur
onderhield in deze eindeloze « causa synodi » ; bij de dood
van de procureur in 1317 was de zaak nog niet beslecht.
Het dossier, dat op het Brugse stadsarchief berust, omvat
niet minder dan 33 perkamenten rollen ( 1 ). Voor de samenstelling van dit dossier werden in 1270 door de procureur van
de bisschop talrijke getuigen te Brugge gehoord. Een van
deze getuigen was de heer Walter, gewezen schepen, uit het
patriciërsgeslacht van den Groenendike ( 2 ) .
Op de vragen van de procureur antwoordt Walter Groenendike uitvoerig. Hij bevestigt onder eed dat de wet en de
gemeente van Brugge zich onder bisschop Walter van Marvis
(1219-1251) steeds hadden verzet tegen het synodale gerecht,
en vooral tegen de aanstelling en beëdiging van wereldlijke
synodales door de deken der christenheid en de parochiepastoors. De synode deed haar uitspraken op anonieme en
geheime aanklacht en hoorde niet eens de aangeklaagde partij.
De misbruiken waren onduldbaar. De procureur stelde daarop
de volgende vraag : « Beer Walter, kent ge bepaalde gevallen
van personen die op het synodaalgerecht onrechtvaardig werden aangeklaagd en zonder onderhoor en verweer een kerkelijke veroordeling opliepen ? »
Walter van den Groenendike antwoordde onmiddellijk :
« Ja, ik ken de volgende gevallen... :
(1) Gilliodts, Inventaire de Bruges I 6-8, 219-265. - Dit deel I,
dat de uitvoerige ontleding van het dossier bevat, verscheen in
1871. Gilliodts heeft heel het dossier geplaatst onder het jaar 1306
en verder geen moeite gedaan om de stukken juist te dateren.
Zo kon een belangrijke tekst betr. het H. Bloed bijna honderd jaar
begraven liggen in een Brugse uitgave. - Over dit dossier en het
proces, zie ook E. de Moreau, Histoire de l'Eglise en Belgique III
337 (Brussel 1945).
(2) Gilliodts, Inventaire I 227-232 ; de tekst over het H. Bloed
p. 229.
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jaar geleden. De vleeshouwer Lambert Brouts werd op de
synode beschuldigd van woeker (super crimine usurarum),
en dit, naar hij beweerde, op heel onrechtvaardige wijze. Dit
gebeurde ten tij de van bisschop Walter de Croix.
Tweede geval, waarvan ik getuige was vier jaar geleden.
Jacob Bart werd bij de synode aangedragen wegens oneerlijke
omgang met de dochter van Simon van Alvenghem en hield
staande dat deze beschuldiging ongegrond was.
Zowel Lambert Brouts als Jacob Bart beriepen zich op
de deken der christenheid en verklaarden zich bereid hun
onschuld te staven door een zuiveringseed, samen met tien
medezweerders (eedhelpers) « in de St.-Baseliskerk, op het
Bloed van 0. H. Jezus Christus » (in ecclesia sancti Basilij
Brugensis super sanguinem domini f esu X risti) . De deken
had echter telkens de oude proceduur gehandhaafd en elke
vorm van verweer afgewezen. »
Tot zover het getuigenis in 1270 van de oude Brugse
schepen, die gelukkig de datum van die twee gevallen heeft
bepaald.
Jacob Bart werd door de deken der christenheid afgewezen
« ongeveer vier jaar geleden, onder het episcopaat van Jean
Buchiau » ( 3 ) . Deze bisschop was overleden op 25 februari
1266. Het geval van Jacob Bart is dus ten laatste op 1265
te stellen.
De vleeshouwer Lambert Brouts was afgewezen geworden
« ongeveer veertien jaar geleden, onder bisschop Walter
de Croix » die van 1252 tot 1261 regeerde. De weigering
van de eed op het H. Bloed ligt hier dus (ongeveer) in het
jaar 1256.
Dit getuigenis van Walter van den Groenendike brengt ons
feitelijk het oudste getuigenis van een verering van het
H. Bloed te Brugge.
De chronologie van de plaatselijke verering wordt dan ook
door dit getuigenis belangrijk aangevuld. In de stadsrekeningen van 1281 (de oudste bewaarde) tot en met 1308 is er
geen vermelding van het H. Bloed voorhanden. Vóór 1300
waren tot nu toe de enige getuigen van een verering :
1. een tekst uit de keure van de Pijndersgilde, opgesteld
anno 1291, waaruit blijkt de gildebroeders « up de dach van
(3) Jean Buchiau (alias Bouchet, Bouchel) was bisschop van
Doornik 1261 - 25 febr. 1266.
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den helebloede » gehouden waren in een processie (?) mede
te gaan « toter poorte » ( 4 ) ;
2. de latijnse brief van koning Filips van Frankrijk, gegeven te Ingelmunster in september 1297, bij de verovering
van Vlaanderen : « het is niet mijn inzicht, zegt de koning,
het allerheiligste Bloed, dat in de St.-Baseliskerk berust en
dat door het volk zeer vereerd wordt (ad quam fidelium multitudo devotissime confluere consuevit), uit die kerk te verwij deren, noch ik zelf noch een van mijn opvolgers... » ( 5 ) .
Ook de omstandigheid dat de Brugse schepenen in 1297 de
koning tegemoet gingen en, bij de onderhandeling over de
overgave van hun stad, op een bijzondere geschreven waarborg hebben aangedrongen, wijst op de belangrijke plaats
van de reliek in de Brugse volksverering op het einde van de
13e eeuw.
Het getuigenis van de Brugse magistraat in 1270 verlegt
nu het feit van de verering naar het midden van de 13e eeuw,
d.i. op een honderd jaar na de traditionele translatie van de
reliek door graaf Diederik van de Elzas. Poorters van Brugge
kenden reeds ca. 1250 het zweren « ten heleghen bloede »
of « up theleghe bloet » in de St.-Baseliskerk.
Deze vorm van eedaflegging is een cultus van een bijzondere aard, die enige toelichting vraagt.
Het zweren op de Evangeliën (evangelieboek of missaal)
en op relieken (iurare super sancta, super sacrosancta) was
gedurende heel de middeleeuwen in gebruik ( 6 ). Aanvankelijk
had de eed plaats in de kerk : de zweerder legde de hand op
het altaar waarin de relieken berustten. In bepaalde gevallen
werden de « helichdommen » buiten gebracht, zoals op 6 april
1127 te Brugge, een maand na de tragische dood van graaf
Karel de Goede : de schrijn met de relieken van St.-Donaas
en van andere heiligen werd uit de kerk overgebracht naar
het Zand waar de grafelijke vazallen met de hand op (of
naar) de sancta de eed van trouw aan de nieuwe graaf,
Willem van Normandië, aflegden ( 7 ) . De praktijk van de
aanraking der sancta werd niet altijd strikt onderhouden.
Bij het opmaken in 1220 van een notariële akte in het pand
van St.-Donaas zweert ridder Jan Cardoen « met de handen
gestrekt naar de kerk ». De eed op het Evangelie geschiedde
(4) A. Duclos in Rond den Heerd 22 (1887), 66. - De volledige
tekst van de keure van de Pijnders bij E. Huys, Duizend jaar
mutualiteit 145-150 (Kortrijk 1926).
(5) Gilliodts, Inventaire I 54.
(6) Daarover de belangrijke studie « Zweren ten heleghen » van
E. Gailliard, Keure van Hazebroek II 32-56 ; IV 507-533 ; V 278-279
(ed. KVAcad. Gent 1894-1905).
(7) Galbertus, Passio Karoli Comitis, ed. Pirenne 1891, p. 86 (i 55).
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echter meestal met de hand op het boek, soms nog met het
boek op het hoofd ( 6 ) . Graaf Lodewijk bevestigde in 1330
de keure van de stad Hoeke door een eed met opgeheven hand
en gekeerd naar de heiligdommen (ad Sancta Sanctorum) van
de parochiekerk ( 9 ) .
Bij voorkeur werd een plechtige eed afgelegd op een
Kruisreliek, zo deze voorhanden was. De nieuwe graaf van
Vlaanderen ging steeds, na de algemene eedaflegging in de
St.-Pietersabdij, een tweede eed afleggen « voor de stad en
het land van Gent » in de St.-Janskerk op het hout van het
waarachtige Kruis (sur le feust de la Vraye Croix) ( 1" ) .
In de Brugse kerken was in de 13e eeuw geen Kruisreliek
voorhanden. De eedaflegging op het H. Bloed, door de Brugse
poorters in 1256 en 1265 voorgesteld, was mogelijk in hun
opvatting een equivalent met de « hoogste » reliek : de Kruisreliek. Dit vermoeden wordt bevestigd door de eedaflegging
van graaf Lodewijk op St.-Andriesdag 1325 ; voor de eed
van verzoening met de Brugse gemeente ging hij « te sinte
Baselis kercke in onse stede van Brugghe ende [wi] daden
daer onsen eed openbaerlike ende sollempneleke up theleghe
bloed ons heeren van hemelrike voor ene grote menichte van
volcke » ( 11 ) . Een anderhalve eeuw later, in 1474-1486 had
Brugge zelf (in de 0.-L.-Vrouwekerk) een H.-Kruisreliek gekregen ( 12 ) ; in het verdrag tussen hertog Maximiliaan en
de Drie Leden wordt in 1488 overeengekomen dat de prins
« zal zweeren up de heleghe evangelie, upt heleghe hout des
cruce, upt canon vander messe, ende upt heleghe Sacrament
ende upt lichame van sinte Donaes » ( 13 ) . Blijkbaar heeft
hier de Kruisreliek de plaats van de Bloedreliek ingenomen.
Hoe dan ook, het vermoeden dringt zich op dat het H. Bloed
gedurende de 13e en de 14e eeuw (en nog een eind later ? )
de functie van Kruisreliek bij plechtige eedaflegging heeft
vervuld.
Ook het formalisme van de eed met de tien « volgh-eeders »
verdient onze aandacht ( 14 ) . De eed die Lambert Brouts en
(8) St. Beissel, Geschichte der Evangelienbiicher 326 (Freiburg i.B.
1906 ; Ergdnzungshefte zu den « Stimmen aus Maria-Laach - 92/93).
(9) Gilliodts, Coutumes Petites Voles III 72.
(10) Ph. Wielant, Antiquités de Flandre, ed. J. J. De Smet in
Corpus Chronicorum Flandriae II 96 (Brussel 1865).
(11) Stadsarchief Brugge. Groenenboec C, f. 61 (nieuw f. 78). Vgl.
Gilliodts, Inventaire I 359.
(12) De Vier Kruisreliquien, Brugge 1871, p. 20-32 en de bewijsstukken p. 61-116.
(13) Boeck van Brugghe 446.
(14) Gailliard, Keure van Hazebroek II 26-32. Zie ook Verdam
IX 803 s.v. volcheed ; Kiliaen s,v. Volgh-eeders. A. Franz, Die Kirchlichen Benediktionen im Mittelalter II 312-313 (Freiburg i.B. 1909).
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Jacob Bart wilden afleggen was een eed van onschuld of
zuiveringseed, die uiteraard een « volcheed » was. Dit aloude
gebruik van de middeleeuwen was echter gedurende de
13e eeuw in volle regressie.
De onschuldseed had het volgende verloop. De beschuldigde,
toegelaten tot de eed, werd daarin bijgestaan door een aantal
medezweerders (lat. cojuratores, sacramentales, purgatores),
meestal bloedverwanten en leden uit zijn maag- en vriendschap (de oude sibbe) . Het aantal medezweerders was zeer
verschillend naar gelang de tijd en de plaats ; gewoonlijk
waren zij even in getal en de zweerder stond in hun midden.
Zeer in gebruik was de « zevende hand » (septima manus) ,
die nog in het huidige kerkelijke wetboek (can. 1975) bij
huwelijksprocessen in voege is. Andere getallen waren (de
zweerder niet inbegrepen) : twee, vier, zes (= de zevende
hand), tien, twaalf (of een meervoud van twaalf, tot 72) ;
een ridder liet zich soms door 20 ridders bijstaan.
De twee Brugse poorters stelden in 1256 en 1265 een eed
« met tien anderen » voor. De beschuldigde wilde dus in het
midden van tien medezweerders in de St.-Baseliskerk verschijnen en er, in het bijzijn van de deken der christenheid,
de onschuldseed op het H. Bloed afleggen. Een innovatie was
dit zeker niet. Integendeel. De twee poorters betuigen alleen
hun voorkeur voor de plechtigste vorm van zuiveringseed die
alsdan — in 1256 en vroeger — te Brugge in voege was.
Bekeken in de evolutie van het eedgebruik blijkt de voorgenomen eed op de reliek in 1256-1265 te wijzen op een
verering van het H. Bloed die chronologisch niet ver verwijderd ligt van de traditionele datum (1150) der overbrenging door graaf Diederik.
A. VIAENE

De baas z'n hond
De ploegbaas (bouwvak) is « de baas z'n hond » in de mond
van 't werkvolk. De aannemer (patron of baas) laat de ploegbaas
omgaan met de mannen en komt liefst zelf niet tussen. 't Is de
ploegbaas die 't werk leidt, die op alles een oog houdt en de trutselaars en knoeiers tot de orde roept. In de taal van 't werkvolk
wordt de ploegbaas dan ook niet met zachtheid behandeld. « De
baas z'n hond is een beeste », zo luidt de spreuk te Brugge om te
zeggen dat de ploegbaas streng en hard optreedt. Ook ironisch,
gezegd door een ambtenaar, met betekenis : ik kan niet anders dan
het reglement toepassen.
F. D. S.
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NOG DE ORDE VAN HET GULDEN VLIES
IN MIDDELNEDERLANDSE TEKSTEN
In een merkwaardig artikel heeft A. Viaene onlangs aangetoond dat Middelnederlandse teksten van en over de Orde
van het Gulden Vlies hoofdzakelijk voorkomen in niet-officiële
bronnen, o.a. in kronieken en bij rederijkers ( 1 ). Officiële
documenten daarentegen zijn meestal in het Frans gesteld,
die de taal van de Orde is. Aangezien echter niet alle leden
van deze Orde tot het Franse taalgebied behoorden — er
waren Duitsers, Engelsen, Italianen, Spanjaarden, enz. —
drong de noodzaak zich op in vertalingen van bepaalde bescheiden te voorzien. Zulks is voornamelijk het geval met de
statuten van de Orde, waarvan elk ridder een exemplaar
diende te bezitten. In 1431 werden de statuten in het Frans
opgesteld door Jean Germain, kanselier van de Orde en
bisschop van Nevers, en reeds in 1446 herzien door een commissie van vijf vliesridders. In 1481, dus 35 jaar later, zouden de statuten ten behoeve van Bertremi van Liechtenstein
in het Duits zijn vertaald. In de 16de eeuw werden zij door
Filips Nigri, kanselier van de Orde, in het Latijn overgebracht.
Ook in het Nederlands werden de statuten reeds vroeg vertaald, zoals blijkt uit het Haagse handschrift (Koninklijke
Bibliotheek, hs. 133 M 100), dat een Middelnederlandse vertaling van de statuten bevat, en waaraan Lieftinck enige jaren
geleden een studie heeft gewijd ( 2 ) . Het is een papieren handschrift, dat blijkens het schrift en de watermerken uit de
laatste decennia der 15de eeuw dateert. Het is eenvoudig
van factuur en contrasteert met de prachtige Franse luxeexemplaren. Ten aanzien van de Brabantse taalvorm vroeg
Lieftinck zich af, of dit manuscript niet voor de huiskapelaan
van een Brabantse vliesridder was vervaardigd, die het Frans
niet machtig was. Zou het niet eenvoudiger zijn te veronderstellen dat de codex voor een ridder zelf werd geschreven,
bij voorkeur voor één uit de Noordelijke Nederlanden ?
Immers, in de Zuidelijke Nederlanden was de taal der edelen
hoofdzakelijk het Frans. Als bij toeval is het zo dat juist in
het laatste kwart der 15de eeuw verschillende edelen uit de
Noordelijke Nederlanden tot ridder van de Orde werden aangesteld : Adolf de Jongere, hertog van Gelre, graaf van
Zutphen, in 1461, Willem, heer van Egmond, en Wolfert van
Borselen, heer van Vere, in 1478 en Jan III van Bergen,
(1) A. Viaene, De kapittels van het Gulden Vlies in Middelnederlandse teksten, in Biekorf, 63, 1962, p. 193-203.
(2) G. I. Lieftinck, Een uniek handschrift met de Middelnederlandse versie van de statuten van het Gulden Vlies van 1431, in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 67, 1950, p. 209-214.
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heer van Glimes, in 1481. Wanneer wij nu evenwel bedenken
dat twee van die heren, n.l. Wolfert van Borselen en Jan van
Bergen, Franse handschriften in hun bezit hebben gehad, valt
het te betwijfelen of dit manuscript voor een van hen werd
vervaardigd. Voor wie het bestemd was, blijft een vraagteken.
Dit handschrift is niet het enige met de Middelnederlandse
versie van de statuten van de Orde van het Gulden Vlies.
In het archief van de Orde te Wenen berusten nog twee zulke
manuscripten. Het eerste handschrift (hs. 12 a) is helemaal
in het Nederlands gesteld en bevat enkel de statuten. Het zou
uit de tweede helft der l5de eeuw dateren. Het tweede (hs. 63)
is een verzamelhandschrift, dat samen met andere teksten (3)
de statuten in het Nederlands bevat. Het is iets jonger dan
het Haagse en het Weense handschrift en dateert uit het
einde van de l5de of uit het begin van de 16de eeuw ( 4 ) .
Meer dan waarschijnlijk is het te identificeren met het Middelnederlandse handschrift dat in de achttiende-eeuwse inventaris
van de Orde vermeld staat als Livre manuscrit des Statuts
et Ordonnances de l'Ordre en Latin et en Flamand, relié en
veau in 4°. Il contient de plus les Lettres Patentes données
par Philippe le Bon en 1431 pour l'établissement de douze
pensions en faveur d'autant de Chevaliers venus a pauvreté ( 5 ) .
In tegenstelling met de vele Franse handschriften van de
Orde van het Gulden Vlies zijn ons tot nog toe slechts drie
Middelnederlandse manuscripten bekend. Een systematisch
onderzoek van de handschriftenverzamelingen kan nog andere
afschriften van de statuten van de Orde van het Gulden Vlies
aan het licht brengen.
G. DOGAER
Zeldzaam boekje
Ingaande op de vraag, in « Biekorf » 64 (1963), blz. 128 door
P.C. gesteld, heb ik het genoegen U mee te delen dat de Koninklijke Bibliotheek tenminste één exemplaar bezit van « De dry
Gezusters, of arglistige staetkunde van Marie-Antoinette, koninginne
van Vrankryk, Marie-Caroline, Koninginne van Napels, en MarieChristine, gewezene Gouvernante der Nederlanden. Met eene merkweirdige voorzegginge van 1484, door Joannes Lichtemberg, 1790. »
— De signatuur van het boek is V .B. 10.31746, vol. 10, n° 19, 8°.
ELLY COCKX-INDEST'EGE

(3) o.a. de Latijnse versie van de statuten, een oorkonde van
Filips de Goede betreffende de stichting van pensioenen voor
12 verarmde ridders, in het Frans, een privilegie door Karel de
Stoute verleend en door Maximiliaan in 1488 bevestigd, eveneens
in het Frans.
(4) Deze gegevens danken wij aan baron Géza de Kovess, griffier
van de Orde, waarvoor wij hem hier onze dank betuigen.
(5) Brussel, Kon. Bibl., hs. 20.831, p. 252, nr. 31.

—
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LICHTEN OP ROOD

Aantekeningen bij «Le sentiment religieux en Flandre a la
fin du moyen age» van Jacques Toussaert
EEN SCHOTEL KERSVERSE LEGENDEN
Deze reeks voorbeelden wil, evenals de vorige (Biekorf 1963,
145-150), geen eigenlijke bespreking zijn van het werk van abbé
Toussaert. Ze vormen alleen een selectie van documenten voor een
verder te publiceren bespreking. Onze lezers die, volgens de zeventigjarige titel van Biekorf, « verstandige Vlamingen » zijn, zullen
inmiddels, aan de hand van de voorgelegde bewijsstukken, een oordeel
kunnen vormen over de graad van betrouwbaarheid van de Franse
academicus.

Delicta Ypriana
De stad Ieper was een rotte stad, pervers tot in haar straatnamen,
het Babel van onze « heilige » Vlaamse middeleeuwen. Voor de
leperse schepenbank in de eeuw van Artevelde geen dag zonder
een of meer zedenprocessen. De auteur laat, bij zijn betoog, eenvoudig de taal der cijfers spreken (p. 376, 773) :
« La sévérité des peines prévues [ in de ordonnanties van 1230
en 1423] n'a pas empéché, au cours de quelque six semaines du
XIVe siècle, la condamnation de 17 viols et de 14 adultères connus,
avec 18 condamnations de proxénétisme ».
Die taal der cijfers is verpletterend. Op 42 dagen 49 gevallen
van openbaar zedenmisdrijf in een stad van 25.000 inwoners. Met
zo'n rekord staat Ieper eenzaam en alleen.
Ongelovige Thomas is dan ook die 49 gevallen een voor een op
de tekst van de Teperse schepenvonnissen — de bron van de auteur
— gaan nakijken ( 1 ) . Met het volgende resultaat : de 48 processen
(een geval van 1357 werd tweemaal geteld) van verkrachting, overspel en koppelarij liggen verspreid niet over zes weken doch over
tachtig jaren. Hier volgt de taal der cijfers met de datering van de
48 gevallen. (Cijfer tussen haakjes = wanneer meer dan één geval
per jaar voorkomt) .
(1) P. De Pelsmaeker. Registres aux sentences des échevins
d'Ypres. (Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Quartier
d'Ypres). Brussel 1914, - A.T. verwijst naar de blz. 455-470, zijnde
de Table des Matières waar de 48 gevallen onder de trefwoorden
Adultère, Débauche en Viol samengebracht zijn. De zeven apart
behandelde (en deels foutief geciteerde) nummers zijn : 460 461 467
710 841 856 891.
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1. Verkrachting, 16 vonnissen : 1344 1350 1351 1355 1357
1367 (4) 1376 1389 1390 (2) 1391 1392 (2) . ,De 16 gevallen
liggen gespreid over 48 jaren (1344-1392), d.i. één geval om de
drie jaar.
2. Overspel, 14 vonnissen : 1319 1320 1346 1347 1350 1360
1367 (2) 1369 1389 1391 1394 (2) 1395. — De 14 gevallen liggen gespreid over 76 jaren (1319-1395), d.i. één geval om de vijf
j aar.
3. Koppelarij, 18 vonnissen : 1314 (2) 1334 (2) 1335 (2) 1336
1366 1367 1370 1371 1375 1387 (2) 1389 1392 1395. — De
18 gevallen liggen gespreid over 81 jaren (1314-1395), d.i. één
geval om de vijf jaar. Een ervan is niet gedateerd.
Om bij de taal van de cijfers te blijven : de 48 Ieperse zedenprocessen liggen gespreid over 4050 weken, d.i. de zes weken (van
de auteur) te multipliceren met 675. Of nog : op zes weken komt
0,07 proces voor in plaats van 48 processen. Of nog : de Ieperse
schepenregisters bevatten één geval per 84 weken (d.i. meer dan
anderhalf jaar) .
De misrekening van abbé Toussaert bereikt hier een rekordcijfer
dat een merkwaardig document wordt voor de historiografie van
onze eigen tijd.
Opmerkelijk is dat de auteur twee bladzijden verder (p. 378)
zijn eerste « berekening » verlaat. Aan de hand van dezelfde schepenregisters schildert hij opnieuw het ontstellende zedenbederf te Ieper,
met gedetailleerde aanhaling van zeven processen. En zeggen, zo
besluit hij, dat die 350 bladzijden (van de Ieperse schepenvonnissen)
« n'intéressent que six petites années, de 1361 à 1367 ». De zes weken
zijn nu opeens zes jaren geworden. Terwijl de zeven aangehaalde
processen in feite gespreid liggen over 59 jaren (1317-1376). Drie
van de zeven worden daarbij foutief geciteerd.
Uit zulk een zorgeloze omgang met de geschiedbronnen moeten
noodzakelijk legenden geboren worden. De Kattestad loopt nu met
een van de grote prijzen uit die tombola van legenden. En Prof.
de Pelsmaeker keert zich driemaal in zijn graf als hij verneemt
welk kwaad garen uit zijn zeer verzorgde uitgave van de Ieperse
schepenvonnissen (1314-1431) gesponnen wordt.

Van rode en groene dagen in Brugge
Een student uit Alabama U.S.A. komt in 1970 naar Europa ;
studiebeurs voor volkskundig onderzoek over oude kalendergebruiken.
Ook Vlaanderen steekt in zijn fiches dank zij het werk van abbé
Toussaert. Op blz. 389 las hij dat de Vlamingen oudtijds meer
hielden van groen en zoen dan van sermoen, meer van herberg
dan van kerk, in Bierland Vlaanderen was Gambrinus de god van
zon- en feestdagen. Een treffend voorbeeld uit 1486 te Brugge. Daar
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vierden schutters en biervoerders in jolige verbroedering heroïsche
drinkfeesten, bierdagen die als « rode dagen », ook als « groene »
en « blauwe » dagen in hun kalender stonden. De tekst op blz. 389
luidt inderdaad :
« Les Jours rouges, bleus ou verts des sociétés de tir à 1'arc ou
a l'arbalète, des corporations de garcons-brasseurs, etc., en d'autres
termes des compétitions entre corporations qui ne se génaient nullement et qui favorisaient la consommation de la bière... » : ziedaar
de enige ontspanning van die goede mensen.
De vlijtige Amerikaanse jongen speurt hier naar de symboliek van
die kleurige dagen, een unicum in de volkskunde van West-Europa,
een welkome paragraaf voor zijn geleerd proefschrift. Door een
gedienstige archivaris wordt hij op "de weg gezet : de bron is het
Boeck van Brugghe (blz. 98, 113). Tolle lege. De uitkomst is de
volgende.
Eerst de « groene » dagen. Op 23 januari 1486 kregen de biervoeders van Brugge een uniform : « alle de brauwerscnapen van
Brugghe moesten andoen, elc een groen journeye, ende up elcke
journeye gheborduert het teeken vooren ende bachten, van der
voorseyde brauwerye, daer hy woenachtich is ».
Een journeye (al. jorneye, jornede) is een kledingstuk dat in de
15e eeuw zeer gedragen werd ; het was een soort kazak of mansoverkleed met wijde mouwen (ook zonder mouwen) ; ofra. journade,
journée ; it. giornea. Zie Verdam en Godefroy s.v. ; afbeelding bij
Leloir, Dict. du Costume, ed. 1961, p. 203.
De « jours rouges » van de schutters behoren eveneens tot de
kleermakerij en zijn de nieuwe rode « journeyen » of kazakken die
op 3 juli 1486 gedragen werden toen de mannen optrokken naar
het schietspel te Eeklo ; ze waren 250 in getal « elc anhebbende eene
roode journeye daer up gheborduerd den handboghe ende een coppel
schichten ». Zo zegt onze kroniekschrijver (blz. 113), die door
abbé Toussaert meer dan averechts verstaan wordt.
De Amerikaanse doctorandus in 1970 rangschikt zijn fiche onder
een nieuwe paragraaf : « Hoe men in 1962 uit oude geschiedbronnen nieuwe Vlaamse legenden schiep voor de boekenmarkt van
Parijs ».
De

Sint-Arnoutsbroederschap van Tiegem

West en Oost zullen nu weten dat in Vlaanderen het dorp
Tiegem ligt waar een zekere heilige Arnout vereerd werd en dat
onze (niet al te heilige) voorouders in dat Tiegem tussen Leie en
Schelde, voor hun plezier, een broederschap van de bedrogen echtgenoten hadden opgericht. Dit unicum in de beschavingsatlas van
West-Europa wordt door abbé Toussaert als volgt geïntroduceerd
(p. 240, 269, 384) .
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De mannen in Vlaanderen wisten algemeen dat ze door hun
vrouw bedrogen werden : « en attendant, on s'en va, tout plaisantant, pour fonder une confrérie spéciale à la Flandre et réservée aux
maris trompés : la confrérie de Saint-Arnould (« tbroederscap van
Sint Arnout ») . Leur insigne est le méme que celui qu'on connalt
mondialement : « les porteurs de corne » (« hoornedraghers ») . Het
centrum van deze « culte saugrenu » is Tiegem waar Sint-Arnouts
relieken bewaard werden en waar hij de patroon was van een
« confrérie très populaire, ou l'on inscrivait, tout plaisantant, les
maris trompés ».
Naar Tiegem kwamen ze dan in dichte drommen, eeuwenlang,
« tous les cocus de Flandre », om troost in nood bij Sint-Arnout,
en lieten zich in de registers van de St.-Arnoutsbroederschap inschrijven. Zo ging het hier in die eeuw van bijgeloof en overspel
die de eeuw van Artevelde genoemd wordt.
Naar welk recept heeft de auteur deze splinte rn ieuwe legende
toebereid ?
Een kijkje in zijn kookboek leert het volgende.
De auteur beschikt over twee St.-Arnoutelementen ; hij weet :
1. dat St.-Arnout vereerd wordt te Tiegem ; 2. dat de roman Die
Rose spreekt van (een zekere) St.-Arnout als patroon van de bedrogen echtgenoten. Uit die twee uiteenliggende ingrediënten heeft
abbé Toussaert de legende van de Tiegemse confrerie gekneed en
gebakken. Met een virtuositeit die de auteurs van de middeleeuwse
exempel-literatuur naar de kroon steekt.
Bezwarend is nu dat de Rose-roman een Franse roman is, geschreven in de 13e eeuw door Guillaume de Lorris en Jean de Meung ;
en dat tot nu toe geen geleerde heeft kunnen uitmaken welke
St.-Arnout bedoeld wordt in het vers « la confrarie Saint-Ernol,
le seigneur des cous » (door Heinric van Aken vertaald in het
vers : « Soe doedi mi in dordine wesen Van sinte Arnouts broederscape... »). (2)
Voor abbé Toussaert schijnt de studie van onze middelnederlandse
letterkunde te zijn stilgevallen anno 1850. Van de roman Die Rose
zag hij alleen de fragmenten in 1838 door Blommaert uitgegeven.
De critische editie van Verwijs (1868) kent hij niet, de studiën
van Prof. Muller en Dr. Enklaar evenmin. Uit deze studiën blijkt
dat de St.-Arnout uit de Franse Roman de la Rose en uit de dietse
vertaling Die Rose niets te maken heeft met een St.-Arnoutsverering
te Tiegem of elders. De plezante confrerie van Tiegem is louter
verzinsel. Tegen de feiten in heeft abbé Toussaert een versgebakken
legende te meer gestoken onder de Breugeliaanse kaft van zijn werk.
(2) Die Rose, ed. Verwijs, p. 147. - Zie daarover : J.W. Muller,
Aernout en consorten, in Ts. Leiden 38 (1919) 141 ss. D. Th. Enklaar,
Varende Luyden 92 (Assen 1937).

—

187 —

Een andere vraag is of het oude Vlaamse volksgeloof, dat voor
elke kwaal een heilige wist, dan geen patroon voor de gefopte mans,
alias hoorndragers, heeft gekend ? Wel zeker, doch deze patroon
was niet de Franse Saint-Ernol uit de Roman de la Rose. Vlaanderen kende een patroon « tegen de kwade wijven » in de persoon
van de H. Gangulfus (Gengou), die op veel plaatsen gediend en
vereerd werd ( 3) . Aan onze Franse collega bieden we gaarne deze
plaatsvervanger aan, een plezante St.-Gangulfusbroederschap kunnen we hem, tot onze spijt, ter vervanging van zijn misbakken
Tiegemse unicum niet aanbrengen.
De lange kaars van Nieuwpoort
De bekende folklorist Emile H. Van Heurck schreef een E en
het was geschiedenis, abbé Toussaert veranderde de E in A en het
werd legende...
Onderwerp van die toer is de « lange kaars » van Nieuwpoort.
Van Heurck vermeldt in zijn standaardwerk over de bedevaartvaantjes (Les drapelets de pèlerinage 344 ; Antwerpen 1922) de
belofte door burgemeester Meegoet gedaan gedurende het beleg
van zijn stad in 1489 : aan 0.-L.-Vrouw zou men, na het ontzet,
opdragen : « un cierge aussi long que le tour de 1'enceinte ». Abbé
Toussaert heeft de lengte van die kaars onwaarschijnlijk geacht en
— zonder verdere controle — LE tour veranderd in LA tour : zo
krijgt 0.-L.-Vrouw een wat rationeler « gegoten » kaars « zo lang
als de toren van de stadsvesting » (p. 271, 731) .
De lange kaars, die als ex-voto aan 0.-L.-Vrouw van Nieuwpoort werd opgedragen, was naar de belofte van de burgemeester
en ook in feite zo lang als de stadsomheining. De stadsrekening
van Nieuwpoort in 1491 boekt de uitgaven voor deze kaars, zijnde
« een sij ngie van wasse ter heeren van Goede ende zynder Moeder,
alzo lanc als dese stede groet es jnt ronde omme ghemeten ». In de
kaars werd 418 pond was verwerkt. (E. Vlietinck, Een bladzijde uit
de geschiedenis der stad Nieuwpoort 62, 66, 124 ; Oostende 1889 ;
M. English, O.-L.-Vrouw van de Nood Gods, in Biekorf 1956, 326 ;
1957, 125) .
Door zijn verkeerde correctie op Van Heurck schept abbé Toussaert niet alleen een verse legende, doch hij bewijst ook een ondienst
aan de vergelij kende cultuurgeschiedenis. Immers die kaars was er
een van een bijzondere aard en staat als zodanig niet alleen in
de archeologie en in het volkleven van de middeleeuwen.
Die ultra-lange kaars was niet een gegoten waskaars doch een
« syngie », d.i. een waslont (ofra. songnie, soigne : bougie filée) .
Uit de rekening anno 1493 van Nieuwpoort blijkt dat die « singie »
opgehangen werd in een « houten werck » (een soort grote bobijn) ;
(3)

Biekorf

1933, 307-309 ; 349-350.

-- 188 —
de kerkbediende die het branden van die opgerolde waslont moest
verzekeren bereikte het stel langs « eenen hauten steghere ». In
Vlaanderen werd de waslont niet enkelvoudig opgerold doch dikwijls driedubbel gevlochten.
De belofte van een « kaars zo lang als de stadsomheining » werd
herhaaldelijk uitgesproken en uitgevoerd in onze gewesten bij gelegenheid van beleg of van pestziekte. Traditionele voorbeelden
zijn : Valenciennes (le Saint Cordon, naar aanleiding van pestziekte
in 1108), Dendermonde (beleg 1380), Doornik (beleg 1430 : lengte
van de processieweg), Beaumont in Henegouwen (pestziekte 1596),
Chimay (pestziekte 1640 : « une bougie suffisante pour entourer
les murailles et les tours de la ville >>).
Gelijkaardig is de belofte van « een aantal kaarsen waarvan de
lengte met deze van de stadsomheining overeenstemt », bij pestziekte
beloofd aan Notre-Dame de Prospérité te Montferrand. (Biekorf
1957, 125) .
Dit oude gebruik sluit aan bij het beschermend omspannen van
huis of kerk met een draad. Een voorbeeld daarvan, gelocaliseerd
te Aardenburg in de 12e eeuw (of vroeger), komt voor in de
mirakelen van St.-Cuthbert (4) .
De historische « omheiningslont » van Nieuwpoort is aldus een
merkwaardig getuige van een oude techniek en en oud gebruik.
De ingekorte kaars van abbé Toussaert heeft alleen waarde als getuige van legendenvorming in onze tijd.

Van de fiertel van Doornik die een banier was
In de volle eeuw van Artevelde ziet abbé Toussaert (p. 251, 297,
725) een eigenaardige optocht door Vlaanderens onvrome landouwen
trekken : een groep geestelijken van de kapittelkerk van Doornik
tijgt van stad tot stad met de banier van 0.-L.-Vrouw om de
afgekoelde devotie van de Vlamingen weer op te wekken. In deze
ongewone « déambulation de banniére » ziet de auteur een duidelijk
teken van de algemene inzinking van het godsdienstig gevoel in onze
gewesten. Zijn zegsman is de abt Gilles le Muisit (t 1352) van
Doornik die inderdaad, in zijn latijns Chronicon (ed. J. J. De Smet,
Corpus Chron. Flandriae II 169) verhaalt dat de deken en het
kapittel van Doornik « vaststellen dat het volk van Vlaanderen,
wegens de heersende oorlogen, de traditionele bedevaart naar de zeer
vereerde 0.-L.-Vrouw van Doornik niet kon ondernemen >>. Daarom
werd beslist het « feretrum Beatae Mariae » in het graafschap Vlaanderen en in het Bisdom (Doornik) te laten omdragen.
(4) Analecta Bollandiana LXX (1952), 18-19. Vriendelijk medegedeeld door Z.E.P. Paul Grosjean, Bollandist. - Over het verband
van die lange waslont met de draad in de bouwlegenden, zie de
bladzijden van J. Pieters in Volkskunde LVII, 1956, 58-59.
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Feretrum, zo leert de auteur nadrukkelijk, heeft « en latin médiéval comme en moyen néerlandais (fiertre) » de betekenis « bannière
ou étendard de saint ».
Dit feretrum van Doornik is in feite niets anders dan de bekende
f ierte (in het oudfrans) of reliekschrijn van 0.-L.-Vrouw ; in
middel- en nieuwnederlands : fiertre, fierter, fiertel (zie Ducange,
Godefroy en Verdam) .
De tocht met de fiertel was een vorm van het « boodschappen
met relieken », een zeer verspreid gebruik, dat aan de questierders
in de 16e eeuw de benaming « kasboeven » zou bezorgen. De fiertel
van 0.-L.-Vrouw van Doornik kwam op bezoek naar Brugge reeds
in 1311. De officiële devotie van de Gentenaars voor hun NotreDame Flamande en voor de processie te Doornik was zo belangrijk
dat de uitgaven voor de jaarlijkse geschenken (stallichten en een
« cappe » voor de rijve) in de 14e eeuw een afzonderlijk hoofdstuk
in de stadsrekeninrg vormen.
Het hoofdstuk (p. 250-266) door de auteur gewijd aan de oude
processies van Vlaanderen is volkomen minderwaardig. De bladzijden over de processie van Doornik liggen nog beneden dat peil ;
geen enkel ernstig werk over de fiertel en de processie werd geraadpleegd, noch de monografie van Prof. Cauchie, noch de studiën
van Warichez en Cloquet. Zo kon de auteur de beroemde fiertel
van Doornik omzetten in een banier om de reeks van zijn moderne
legenden aan te vullen.
A. VIAENE

IJSLANDVAARDERS VAN OOSTDUINKERKE

Ze werden onder de beste van 't vak gerekend. IJslandvaarders
van andere dorpen moesten naar Duinkerke om « monstering » te
gaan zoeken, Oostduinkerke werd « op stal bezocht ». Voor 't seizoen kwam een kapitein of een vertrouwensman van de rederij
naar Oostduinkerke en ging er aankloppen bij de Van Neuville's,
Vermote's, Legein's, Corteel's. Op het einde van de vorige eeuw
was het bij v. Gustje Vermoote (21 reizen) uit Oostduinkerke die
ter plaatse de aanmonstering deed voor Duinkerkse reders.
Tegenwoordig zijn te Oostduinkerke nog vijf IJslandvaarders in
leven, namelijk :
Victor Bagein, geb. Koksijde 1880, die reizen.
Maurice Puystjens, geb. Oostduinkerke 1889, één reis.
Engel Seys, geb. Oostduinkerke 1878, elf reizen.
Pol Soen, geb. Oostduinkerke 1888, zes reizen.
Ingelbert Vermoote, geb. Koksijde 1876, zes reizen.
JACQUES BEUN
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MENGELMAREN
VAN DE MARE BEREDEN

Zwevezele
Om bevrijd te zijn van de mare moet ge, bi j 't slapengaan, uw
kloefen onderste boven keren als ge ze onder uw bed zet. Dan kan
de mare niet bij u komen. Zo heb ik gedaan in 't jaar 1924, ik
was dan 16 jaar, ik stikte en zweette 's nachts, ik wilde roepen
om hulp tegen iets onzeglijk zwaars dat op mij drukte. 's Morgens
had niemand mij gehoord. 't Is dan dat mijn moeder te rade ging
bij een buurvrouw, Emma Debrunne, die zegde dat ik « van de
mare beren » was en die de bovengenoemde remedie aanduidde.
Ik heb dan mijn kloefen gekeerd en de « mare » is weggebleven.
Emma Debrunne was maar na de eerste wereldoorlog, in 1918,
in ons gebuurte te Zwevezele komen wonen. Vroeger woonde ze op
een ander gehuchte van ons dorp en hetgeen ze ons verder vertelde
in 1924 was gebeurd op dat andere gehuchte van Zwevezele.
't Was in 1905, zei Emma, ik was nog maar juiste getrouwd.
Hier volgt nu haar vertelling.
In ons gebuurte woonde een « oudersche jongedochter » alleen,
Siska met name, en ze had veel van de mare te lij'en. Genoeg en
zoveel dat ze haar mizerie ging vertellen aan Kolle, een oude vrouw
die niet ver van t'heurent ook allene woonde, geschuwd van omtrent
iedereen. 't Is heel simpel, zei Kolle, bind het broodmes op uw
borst 's avonds als ge gaat slapen, maar met de snee naar u toe,
dan heeft de mare geen macht meer over u.
Siska was lijk niet gerust met die raad en ze kwam dat vertellen
aan mij. Siska, zei ik, zwicht u van de raad van die oude doze
te volgen, weet ge wat er zou gebeuren met dat broodmes : als de
mare op u komt liggen dan krijgt ge 't mes in uw borst en 's morgens ligt ge dood in uw bedde. Maar weet ge wadde, zei ik, pak
het broodmes en bind het op uw borst met de snede naar buiten,
en we zullen dan zien wie voor mare heeft gespeeld ».
Siska volgde mijn raad. De volgende nacht had ze veel afgezien,
maar ze had een schreeuw gehoord en daarmee was 't gedaan.
's Morgens kwam Siska mij dat vertellen. We zijn tegare naar
het huizeke van Kolle gaan kijken en vonden ze dood liggen op
haar bedde, heur borst lag geheel open. En we wisten nu wie voor
mare had gespeeld.
Zo vertelde ons Emma Debrunne in 1924.
GUIDO ALTOOS
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN

KATELINE VAN DER SEYNE. -- De H. Katharina van Siena.
Op 9 april 1486 werd een weduwe uit Brugge als « cluzenesse » opgenomen in de St.-Kruiskerk buiten Brugge. Bij de kleding nam ze
de (derde) regel aan, t.w. « toordinen van Sinte Kateline van der
Seyne, thabyd an hebbende van den broeders van den Predicaren
geheeten de Jacopinen ». Haar dochter was getrouwd met de mutsenmaker Andriaen Duuc en woonde op de Beurs (Het Boeck van Brugghe
107). Te Antwerpen verscheen zonder drukkersnaam in 1500 een tractaatje « Van Catharina van der Seyn, met schoone gebeeden en
miraculen ». (Annales Emulation 52, 1902, 292). Het volksboek van
de 17e eeuw spreekt van « Catharina van Seynen », een Roeselaarse
uitgave van 1840 heeft nog de titel « C. van Senen ». (Knuttel,
Ned. Bibliogr. Kerkgesch. 192). In de Koortabel voor het bisdom
Brugge, uitgave 1963, prijkt nog immer « Catharina van Senen » naast
haar heilige stadsgenoot « Bernardinus van Senen ». Kiliaan en andere
wdbn. na hem geven de vorm Sene als verdietsing van Siena.
KERCLEERE. — Brandladder. De gilde der arbeiders of pijnders
van de St.-Jansdam te Sluis was een St.-Adriaansgilde ; haar altaar was
het St.-Adriaansaltaar in de St.-Janskerk. In 1493 verkregen de gildebroeders het stadsofficie « van den clinkerscepe van den beckenen »
(het uitklinken van de sterfgevallen). Als voorwaarde bij deze gunst
stelden de stadsschepenen dat de gildebroeders zouden doen maken en
bestendig onderhouden « een dozyne leiren hemmers... verwapent metter
wapene van der voorseide stede en van mynen voorn. heer Sint Adriaen,
metgaders ooc twee brandleeren ofte kercleeren, die altoos hanghen
ende zijn zullen binnen der voorseider kercke van St. Jans voor of
omtrent » het St. Adriaansaltaar. De gildebroeders waren gehouden
met hun blusgereedschap zo snel mogelijk hulp te bieden als er brand
was. (Akte van 21 febr. 1493 n.s. ; Annales Emulation 54, 1904,
p. 239-241). Een volledige bepaling van kercleere zou dus luiden : een
in de kerk bewaarde brandladder.
CURVOSTERSCH. — Die de waardigheid van keurvorst (mnl. coorvorst, cuervorst) heeft. Op 16 februari 1485 werd hertog Maximiliaan
te Frankfurt gekroond als koning van het Roomse Rijk. De plechtigheid wordt beschreven (naar duitse berichten) in het Boeck van
Brugghe 104-107. De auteur noemt de aanwezige « curvosters » en
beschrijft de handeling van « die curvostersche heeren » die de prins
met de insignes van zijn waardigheid bekleden. Daarna (p. 107) « dit
aldaer ghedaen zynde brochten die curvostersche heeren den kuenync
voorzeyd voor zynen vader (de keizer) de welke daelde van zynen
keyzerlicken stoele ende ontfync zynen zuene », terwijl de oorkonde
van de kroning voorgelezen werd.
MESNIEDEHUERE. — Huurloon uitbetaald aan de gezamenlijke
dienstboden (= mesniede, meisniede). De rekening over 1400 van het
St.-Janshospitaal te Brugge noteert (f. 35, 39V , 45) de volgende uitgaven : « Van onser mesniedehuere bavo hier binnen (in het godshuis),
51 lb. 8 sc. Van onser mesniedehuere hier binnen meye, 57 lb. 8 sc. »
De uitgave voor 1400 op het hospitaalhof van Schoeringe (Zuienkerke)
bedroeg 258 pond voor « mesniedehuere » ; voor het hof van Trente
(Zuienkerke) is 13 lb. 12 sc. ingeschreven « vander mesniedehuere ».
A. V.
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VRAAGWINKEL
Eed op de pijl
Uit de tekst van een proces in 1573 blijkt dat bij de officiële aanvaarding van een nieuw lid van de St.-Sebastiaansgilde (handboog)
te Brugge de klerk van de gilde « naer costume... den pyl presenteerde »
om er de eed op te doen. (Godar, Gilde St. Sebastien 247). Was dat
gebruik van de eed op de pijl ook elders in voege ? Is de formule van
die eed ergens bewaard ?

B. C.

Gras op de galg
Een zekere Francois werd in 1489 gehangen op de Markt te Brugge.
De aard van zijn misdrijf wordt niet medegedeeld, wel echter de volgende bijzonderheid (Boeck van Brugghe 294) : « daer was boven
zynen hoofde ghestelt een groen meyken, ende boven upt dweershout
van der voorseyde galghe was gheleyt een hand vul gers ». Welke symbolische betekenis had dit gras op de galg ?
B. C.

Handgift voor de klok
Voor de doop werd vroeger de klok geluid. Op welke plaatsen
bestond het gebruik een handgift te schenken aan de kerk wanneer
een nieuwe klok haar eerste doop luidde ? Wie was dan de schenker :
de vader of de peter van het kind ?

M. F.

Pik a pik
Ze zijn pik a pik, d.i. hard tegen elkaar gekant, kunnen elkaar niet
luchten. Bekend en gebruikt in heel 't Vlaamse land, meen ik. In
Westvl. uitgesproken met de franse i van pic of pique. Opmerkelijk
is dat noch « pic a pic » noch « pique a pique » in de Franse woordenboeken voorkomen. Vanwaar is die zegswijze in onze taal overgewaaid ?
en wanneer ?

B. C.

Voor de schorte
Bij het sluiten van een werkcontract had de « garçon », die louter
op drinkgeld werkte, in sommige (grotere) hotels nog een som te
betalen « voor de schorte » (fr. pour le tablier) . Een vriend van mij
meent te weten dat dit gebruik nog bestaat in de grote hotels te
Brussel en in een te Oostende. De vraag is of in de wereld van de
hotelbedienden de uitdrukking « voor de schorte » nog bekend is.
H. B.

Den boer zal 't al betalen
In de Patriottentijd werden veel partijliederen gezongen op de

« stemme » : Den Boer zal 't al betalen. De melodie was eigenlijk
deze van het Franse lied : On doit soixante mille francs. Op die wijs
werd o.m. het partijlied « De roep der vygen of vyge-lied » tegen de
Keizersgezinden gezongen. Is die « stemme » in uitgegeven of onuitgegeven verzamelingen weer te vinden ?
G D.
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NAZARETTEN IN VLAANDEREN
MET EEN LIJST VAN OUDE BIJBELSE KLOOSTERNAMEN

Het oudste godshuis dat bij ons aan 0.-L.-Vrouw van
Nazareth werd toegewijd, is het godshuis op de Garenmarkt
(O.-L.-Vrouweparochie) te Brugge, gesticht in 1327 door
Clais de Scavere « omme de aerme der in te herberghene al
die nacht ». Na 1578 werd dit huis door de Madelene
(leprozerij) ingenomen. Een duistere overlevering localiseert
de eerste stichting van dit Nazareth in de Carmersstraat,
vandaar zou het naar de Garenmarkt zijn overgebracht. Het
godshuis van de Carmersstraat schijnt echter een zelfstandig
— en tweede — Nazareth in Brugge geweest te zijn. De
naam was er in 1628 nog bekend : hij werd alsdan overgenomen door de Zusters van het Engels Klooster, dat
« Priory of Nazareth » genoemd werd naar het oude passantenhuis dat ze hadden aangekocht.
Ook Ieper had een godshuis van 0.-L.-Vrouw van Nazareth,
in 1349 (of kort tevoren)) gesticht door kapelaan Jan Pappin.
Dit huis verschafte herberg (slaapgelegenheid) aan tien arme
mensen ; te wintertijd, van St.-Maartensavond tot Vastenavond, werd aan die passante mensen ook een avondmaaltijd
bezorgd.
Het huis van de Cellebroeders te Diksmuide was ook een
« huis van Nazareth ». Deze broeders, die de regel van
St.-Augustinus volgden, gingen in 1483 over naar de Derde
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Regel van St.-Franciscus en bleven te Diksmuide bekend als
« de Naseretten ». Het zegel sprak van « Conventus fratrum
minorum de Nazareth ».
Het « huus van Nazareth » te Damme was een klooster
van reguliere kanunniken van St.-Augustinus, in 1456 bij de
kerk gesticht door een priester met name Arnold van den
Hende. In de stadsrekeningen van Damme wordt dit huis
vermeld als « clooster van den Nazaretten » (1).
Voor het bestaan van een klooster van Nazareth te Werken
bestaat er maar één getuigenis : een tekst in het register van kerken dislanden anno 1510 die spreekt van « de dreve van het voordesen duineklooster, gheseyt Nazareth... » Op de wijk Schuddebeurze, waar dit klooster zou gestaan hebben, ligt een dreve
genaamd « kloosterdreve ». Ere-gemeentesekretaris B. Slembrouck, de
geschiedschrijver van Werken, die alle mogelijke bronnen onderzocht heeft, kon geen verdere positieve bewijzen aanbrengen tot
staving van het vermoeden dat daar tijdelijk een klooster van Duinheren zou gestaan hebben. Zeker is echter die plaatsnaam Nazareth
te Werken in 1510, een naam die op een of andere wijze met een
kloosterstichting moet samenhangen ( 2) .
Nazareth roept natuurlijk de naam op van de Oostvlaamse gemeente Nazareth die in 1260 bekend is. Opmerkelijk is dat bijbelse
dorpsnamen liefst in Oost-Vlaanderen liggen, zoals ook Sinaai
(1219), dat de naam van de Berg der Geboden draagt ter ere van
de H. Katharina, de vermaarde heilige van de Sinaïberg. Vroeger
werd de gemeentenaam Bellem uit Bethlehem afgeleid : een etymologie die door de moderne geleerden verlaten wordt.
De bijbelse kloosternamen van Brugge hebben Guido Gezelle in
1864 geïnspireerd in de bekende aanhef van een gelegenheidsgedicht :
«'t Is wonder hoe de Brugsche stad — bijna heel 't Heilig Land
bevat... » (Liederen, Eerdichten en Reliqua) . De dichter noemt
Jeruzalem, Nazareth, Bethlehem, Bethanië, Sarepta, Sion en Bethel :
namen van oude Brugse kerken en kloosters waarvan een paar
( Jeruzalem en Sarepta) heden nog voortleven.
Brugge had zelfs sommige namen in dubbele versie. In het kwartier der Jeruzalemkerk (15e eeuw) van de Adornes kwam zich in
(1) Brugge : Archief COO, fonds Madelene, nr. 153bis. Over het
« tweede » Nazareth : C. S. Durrant, A Link between Flemish
Mystics and English Martyrs 238 (Londen 1925). - Ieper : 0. Mus,
Signeur Jehan Pappin en het godshuis van 0. L.-Vrouw van Nazareth 11-13 (Ieper 1953). - Diksmuide : Ph. Naessen, De Minderbroeders Recollecten te Dixmude 63 (Antwerpen 1892) . - Damme :
J. Opdedrinck in Biekorf 1920, 49-59.
(2) B. Slembrouck, Werken 154-155 (Langemark 1955).
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de 17e eeuw het klooster van Spermalie vestigen, zusters van Citeaux,
die in 1247, bij hun verhuizing van Slijpe naar Sijsele, de naam
« klooster van Nieuw-Jeruzalem » hadden gekregen van hun begunstiger Egidius van Bredene ( 3) .
De naam Bethlehem werd er gedragen door het klooster van
« 0.-L.-Vrauwe van Bethleem der Oorder van S. Claere » (Rijke
Klaren - Urbanisten), gesticht in 1260 ; we weten echter niet of
deze zusters de naam Bethlehem vóór de 17e eeuw hebben aangenomen (4) . Van de Brugse Cellebroeders is echter bekend dat hun
klooster in 1490 « Bethleem » genoemd werd (5) . Het oudste Bethlehem van Brugge is waarschijnlijk het godshuis (met kapel) van
de Makelaars in de St.-Klarastraat dat reeds in een oorkonde van
1374 als « capella B.M.V. in Bethleem » voorkomt ( 6). Hebben de
Rijke Klaren in latere tijd de naam van deze naburige kapel overgenomen ? En hadden de Makelaars — die uiteraard veel betrekkingen hadden met de vreemde kooplieden — de « 0.-L.-Vrouw van
Bethlehem » leren kennen die bij Nevers (Frankrijk) haar bedevaartkerk had ?
Chronologisch liggen de andere Brugse bijbelnamen als volgt.
Bethani : 1459. De A ugustinessen van de H. Magdalena of
Maagdendal werden in dat laar gesticht door de bisschop van
Sarepta, Willem Vasoris, suffragaan van Doornik.
Sarepta : 1486. Nieuwe naam der Augustinessen van de H. Elisabeth van Emmaus, die uit Biervliet verhuisden naar Moerkerke en
hij deze gelegenheid, anno 1486, de titel hebben aangenomen van
hun beschermheer, de bisschop van Sarepta, Gillis de Baerdemakere,
suffragaan van Doornik. Het klooster Sarepta vestigde zich in
Brugge in 1617.
Sion : 1488. Stichtingsjaar van de Karmelitessen van Sion op de
Vlamingdam.
Wanneer hebben de Kastanjeboomzusters (Zwarte Zusters) de
naam Bethel aangenomen ? Dat blijft nog een open vraag.
De volgende lijst is een poging om de oude bijbelse toponymie
in Vlaanderen overzichtelijk samen te brengen. Een voorlopige lijst,
die voor aanvullingen en verbeteringen openstaat ( 7) . Op te merken
is dat de medegedeelde stichtingsdatum niet altijd de datum van
de naamgeving is en dat sommige namen met een verhuizing of
een hervorming van de instelling samenhangen.
A. VIAENE

(3) E. I. Strubbe, Egidius van Bredene 113 316 (Gent 1942).
(4) A. Duclos, Bruges 524.
(5) Gilliodts, Cartulaire Ecole Bogarde I 360.
(6) La Flandre XII (1881) 135-144.
(7) Benuttigd werden o.m. Cottineau, Répertoire ; E. de Moreau A. de Ghellinck, Histoire de 1'Eglise en Belgique, tome complémentaire. Répertoire p. 465 ss. Acquoy, Het klooster van Windesheim III (Repertorium).
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LIJST VAN STICHTINGEN MET BIJBELSE NAMEN
vóór 1550
Afkortingen. — aug : regel van St.-Augustinus — ben : Benediktijnerorde — cist : orde van Citeaux — wind : Windesheim (Kapittel
of ermee in betrekking) — m : mannen — vr : vrouwen.

Bethanië
Brugge : aug. vr. 1459. Zie boven.
Brussel : vr. penitenten van de H. Magdalena 1511.
Mechelen : wind. vr. 1421.
Wulpen (bij Veurne) : hospitaal ; aug. vr. 1486.
Zoutleeuw : wind. vr. 1484.
Nederland. — Arnhem cist. vr. 1417.

Bethlehem
Brugge : godshuis en kapel van de makelaars (1333) ; Rijke Klaren
(13e E. ?) ; Cellebroeders (15e E.) . Zie boven.
Gent : tertiarissen S. Franc. vr. Uit Deinze 1469.
Leuven (Herent) : priorij wind. m. 1407.
Luik : priorij wind. m. (afhangend van Leuven) 1439.
Mons (Bergen) : victorijnen vr. 1244.
Nederland. — Delft cist. m. Doetinchem wind. m. Rottum (bij Groningen) ben. vr. Schouwen (Elkerzee) cist. vr. (naar Damme in
1590). Wateringen bij 's Gravenhage cist. m. Zwolle (B. M. in
Bethlehem) wind. m. En een vijftiental meer.
Frankrijk. — Ferrières-en-Gátinais (bij Montargis ; Loiret) : merowingische kapel « B. M. de Bethlehem » ; ben. m.
Portugal. — Kerk van 0.-L.-V. van Bethlehem bij de ingang van de
haven van Lissabon, gebouwd door koning Emmanuel (t 1521).

Jeruzalem
Brugge : kerk en godshuizen, stichting Adornes 15e eeuw.
Gent : St.-Katharina in Jeruzalem, aug. vr.
St.-Truiden : « Jerusalem » vr. « Sepulcrinen » 1539.
Nederland. — Delft : St.-Bartholomeus in Jerusalem 15e eeuw. Gerka
(Gerkenklooster) bij Kuilsum cist. m. 1240. Utrecht : victorijnen vr. 1255.
Italië. — Bologna : abdij « Gerusalemme » 980 ; Frascati : S. Maria
(in) Jerusalem 1017.

Nazareth
Ath : wind. vr. 1464.
Brugge : godshuis 1327 ; priorij aug. vr. neemt oude naam 1628.
Brussel : Nazarettebroeders (Gemene Leven) ca. 1450.
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Diksmuide : aug. (fraters) ; 1483 : tertiarissen S. Franc.
Edingen : grijze zusters 1501.
Ieper : godshuis 1349. Zie boven.
Leuven : zwarte zusters 1438/1462.
Lier : cist. vr. 1235.
Werken (bij Diksmuide) : klooster Nazareth. Zie boven.
Nederland. — Breedevoort wind. m. Nazareth (alias Genezareth) bij
Hallum cist. vr. 1191.
Frankrijk. — Pourcieux, bs. Aix (Var) : priorij ben. m. Souillac, bs.
Limoges (Corrèze) : priorij ben. m.
Italië. — Piacenza : Santa Maria « Nazaret » sist. vr. 1228.
Portugal. — Nazaré (Pederneir á ), vissershaven ; op de hoogte de
vermaarde bedevaartkerk Nossa Senhora de Nazaré (1182 ?).

Sion (Sinai)
Antwerpen (Kiel) : Kartuize m. St.-Katharina op de berg Sion
(Sinai) 1324.
Brugge : Karmelitessen van Sion 1488.
Brussel : wind. vr. S. Elisabeth in monte Sion 1434 (1455).
Gent : Sioenzusters (aug.) uit Oudenaarde ; St.-Agnietenklooster
1434.
Kortrijk : fratressen van Sion 1429 ; wind. 1503. « Clooster van
sente Katheline van Synay » 1523.
Lier : tertiarissen vr. van S. Franc. 1469.
Oudenaarde : klooster « van Sion » aug. vr. (vó6r 1429) .
Nederland. — Beverwijk wind. m. Delft wind. m. Dokkum (Sionsberg) premonstr. vr. Niewier (Friesland) eist. vr.
Frankrijk : priorij ben. m. afhangend van Marmoutier (Loire-Inf.).

Alleenstaande namen.
Bethel : Brugge aug. vr. Zie boven.
Emmaus : Biervliet 15e eeuw ; zie boven Sarepta.
Galilea : Gent (B. M. in Galilea) wind. vr. 1433.
Jericho : Brussel victorijnen vr. 1235 ; wind. 1456.
Sarepta : Moerkerke aug. vr. 1486.
Thabor : Sneek (Utrecht), S. Salvator in Thabor. wind. m. 1406.

Krauwagie. Zie vraagwinkel hiervoor blz. 160.
Te Deinze, te Petegem en in heel de Leiestreek steeds gehoord
van krauwagie voor : jeukende huiduitslag over heel het lijf. De
schooljongens van den Dries, de Molenhoek en Sint-Huibrechts
kwamen mij vertellen hoe ze genezen waren. De remedie was : In
de waskuipe staan met warm water erin, laten schuren met de pottebezem totdat iedere uitslagporie bloedt, insmeren met moederkenszalve en laten indrogen achter stove.
G. P . B.
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ROND DE OUDE 1VIELKKEERN
Vervolg en slot van blz. 175

Botermarkt
De rentenierster die vroeger op 't hof op den Hoorn te Moerkerke geboerd heeft kan ook goed vertellen :
« Ik moest helpen de botermande gereed doen de vrijdagavond,
d'eiers telde ik per 26 en ieder keer lei ik een ei aan de kant, dat
maakt als ik 4 eitjes nevenseen zag dat ik viermaal 26 eiers in de
mande geteld had. Dat was om t'onthouden jong ! Tussen ieder
laag eiers wierd er wat hooi gesteken voor 't breken, en dan « 't boterbard » met een hol in 't midden om uit te halen. Boven de boter
wierd de witte wissen « botermande » afgedekt met een geparkte
(wit en blauw) « boterdoek », en de botermande was gereed voor
de zaterdagmarkt te Brugge.
Moeder reed mee met Pier Mielens triemkarre van den Hoorn.
Hij vertrok 's nuchtings ten vijven en ge kost net zo zere te voete
gaan, maar ze zaten toch voor hulder frank en half. De botermanden
hingen in den bak al onder en de zes boerinnen zaten onder de
wijte. En Pier spande af bij Sistje Bellegems aan de Kruispoorte
in de Zwarte leeuw. De boter- en d'eiermarkt was daar aan die
draai van de grote markt voor naar S'Jakels strate te gaan ; lange
planken op schragen onder zeil en ieder boerinne betaalde marktgeld
om achter 't kraam te staan, een klute geloof ik. Er kwamen ook
seffens marktlopers om je mande te dragen naar je plaatse.
We zagen seffens als de boter gedierd was en een beetje aan
prijs : ze boden af, zelfs onze beste klanten, en ge waart seffens
al je boter kwijt. Maar als ze goedkoop was stonden we er voor
lange en 't gemeen straatjesvolk kwam proeven aan 't topje van
't mes van kraam tot kraam en ze spogen voor komsuis uit als ze
al binnen was : « Etje ! 't is al kerremalkbeuiter ! — 't is peikele !
mijn toenge tiengelt d'rvan. »
Ten dierste ging de boter drie frank de kilo en spotgoêkoop was
1,40 tot 2 frank. De kutser kocht heel de mande en we moesten
ze leveren in de herberg dichtebij. De laatste klant kreeg gewoonlijk
een groot stuk van de proef en moeder spaarde de reste om heur
boterkoeke te breén in d'herberge langs « 't boterstraatje» daar aan
de markt. Ten tienen was de botermarkt gedaan en moeder had
dan al t'hope gerekend voor heur tien kilos boter en 250 eiers een
goede 40 frank in de beurze, ja mens dat waren magere boerejaren
hoor ! en de boeren aten smout op 't brood en 's zondags alleen
boter. Moeder moest met 't geld van de boter en eiers heel 't menaze
onderhouden en van de overschot mocht ze dan nog 't werkvolk
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vrouwe, ge kunt rekenen hoor !
Op 't ander uiteinde van Moerkerke, te Scheewege nabij de
Maldegemse grens, hoorden we nog de bazinne Toof vertellen :
« Wulder keernden met een steekkeern, een staande keern dat
we zeggen, en de roeier was met een tandwiel en een ijzer aan de
muur vastgemaakt, we moesten maar juiste steken over end'were.
We keernden gewoonlijk twee keers te weke, maar als we veel kerremelk nodig ha'n voor de viggens deden we de derde keer wel « de
melkkeern ». Ge verstaat dat wel he ? die schijve room wierd wel
schone afgesteken met de vingers, maar dat was toch nooit zo naar
afgeroomd lijk met de afromer, en wulder lieten er dan nog wat
melk bijlopen.
Maar bij onze gebuurs op 't groot hof van Tangens molken ze
wel 13 tot 14 melkkoeien, en ze keernden alleszins drie keers te
weke en dan nog met « een hondekeern » en twee honden die
malkaar aflosten, want dat was arbeid weet je voor die beesten
alzo van 's nuchtings vroeg tot t'halven de voornoene, 'k zegge je
maar dat hoor ! en wulder hoorden dat tjokken tot op ons hof
'k zou er van gaan lopen he'n ! Die hondekeern was een heel stellement : in de kelder een grote « keernkuipe » wel van honderd liters
die verbonden was met een asse door de muur aan de gevel waar
dat 't wiel draaide, met een rek er voren : alzo een « gelentje »
en de hond liep op de latjes van 't wiel. En liep de hond zere,
't wiel draaide zere en de keern was vroeg af. »
Te Sint-Kruis stond vóór 1914 nog een hondekeern aan de
gevel van 't Zwarthuis in de Polderstraat ; daar woonde toen een
« kerremelkboer » die tweemaal per week met de vaten kerremelk
naar stad reed en zijn ronde deed bij de klanten in een bepaalde
wijk.

zoetemelk en kerremelk voor iedereen
In stad waren er veel « stalmelkerijen » die zoete melk, kerremelk
en boter thuis verkochten : dat was de gewoonte bij de stadshoveniers
en ook in de afspanningen aan de stadspoorten. Daarentegen droeg
de « malkige » met het juk op de schouders en een ketel melk aan
weerskanten de melk bij de klanten thuis.
De grote boeren uit de Broek te St.-Kruis leverden de melk in
kleine vaatjes bij de malkige Tiele Ketelare aan de Molenbrug in
de laagte langs de Reie. « Ja maar, zegt d'oude Toria, Tiele kende
de konduten, en de melkvaatjes werden met de stalmate — groter
maat — in de grote wijde kuip uitgemeten aan vier kluiten per
stoop. Zoudt ge nog wel geloven dat er veel onderhoud was aan
die melkvaatjes, 'k heb het dikwijls genoeg moeten doen als ik
nog meisen was op 't hof de Spikere in de Broek. Da 'k zegge jong,
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dat was nog een hele karweie, en alle dagen t'herbeginnen : de
vaatjes wit schuren en d'ijzeren banden doen blinken met wit zand,
't was mijn eerste werk van als de koeiwachter thuis kwam van
Brugge. En zeggen dat een mens dan al een halve voornoene achter
de rik had. 's Nuchtends vroeg moest de jongen zelf den ezel aankleên, met turf-kaffen kussen om op te zitten — en melkstaan met
de riem onder de buik vastgemaakt. Ik moest erbij zijn en de vier
melkvaatjes vullen, schuimen, en 't kurk met de slunze goed opspannen, en ze opgeven : twee aan weerskanten van 't melkstaan.
De koeiwachter sprong op de gelaán ezel en ju Pierrot ! « de Melkwegel » op waar andere koeiwachters hem reeds voorreden al galmend
en tuitend : Allee, alliete allee, allow !
Kleiner boeren reden zelf met de vaatjes melk naar Brugge in
een traamkarre. Aan de stadspoort was er controle van de politie
tegen de « blauwe melk ». « Ge weet hoe dat ze pegelden he ? vraagt
Staf : dat was alzo een koperen topbuizet i e met streepjes voor de
graden vet en ze haalden die pegel uit een houten koker en staken
hem in de melk. Zeg, maar de boertjes waren nog zo dom niet : als
ze aan de Kruispoort de politie aan 't werk zagen reden ze seffens
al de Dampoorte rond...
Wantje Vanderostine had ezel noch karre en ze droeg alle dage
heur vaatje melk op de rug naar de malkige aan de Madelene(kerk)
en 's zondags in het weerkeren hoorde ze daar de mis, maar ze zette
zich neer op 't leeg melkvaatje om geen stoelgeld te moeten betalen.
Kleiner boeren, die dichter bij stad woonden reden tweemaal per
week — de donderdagnamiddag en de vrijdagvoornoen — met de
vaten kerremelk naar stad.
«'k Ga ik een keer presies zeggen lijk of dat 't was, zegt Magriet
die bij Nonkel en Tante opgekweekt was : een schone winste maar
een grote slameur en nooit gedaan. W'hadden wij zes tot zeven
melkkoeien en we moesten alle dagen keernen. 't Spreekt vanzelfs,
we moesten een dag of drie te voren zijn met de roomkuipe ; ge
weet toch wel dat de kerremelkboer de melkkeern doet, en de melk
moet toch verzuren. 't Was daarom dat tante Lei drie roomkuipen
staan had in de kelder, maar 's winters moest dat verzuren in de
keuken. W'hadden een grote keern, er kosten wel zeven emers melk
in. Omdat 't roeien voor tante en ik te lastig wierd liet nonkel
Narden een tandwiel op de roeistok zetten bij 't handvatsel : we
staken dan toch gemakkelijker. 's Zomers reed hij om een ketel
ijs naar de ijsfabrieke aan 't IJzerhekken langs de vaart : dat was
alleszins beter dan koud water. Tante verhielp heur 's winters met
de moor kokende water : allee we gaan 't maar rechtuit zeggen heel
de keuken stond tot t'halven de voornoene onder water. Hoe kost
dat anders ? 't is boter afrapen in 't koelvat, de melk drie-vierkeers
uitwassen totdat er geen melk meer uitkomt... Ge lacht, en dat 's
van eigens, 't wierd al bij de kerremelk gegoten, 't straatjesvolk was
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niet letter blij als er bolletjes boter op de kerremelk dreven. Ze
vergaarden de bolletjes en boften nog : « W'he'n toch were een
hazenutje beuitere voor sause ».
Ja maar, we goten niet goed kome 't uit, neen neen, alzo niet
geboerd. De maandag wierd de kerremelk in de « kerremelkkuipe »
gegoten, 't zuur water kwam boven en wierd alle dagen afgegoten
en 't water ververst om te verzoeten. We moesten zien dat we tegen

Draaikeern
(Noorden van Brugge)
Vooraan : botermand en plooibaar boterbard
de donderdag en de vrijdag ieder keer twee tunnen vul hadden.
Dat waren groengeverfde wi j nvaten met zwartgeverfde ijsdren
banden. Nonkel Narden legde de twee tunnen op 't snak van een
driewielkarre.
De donderdagachternoene deden we de eerste ronde op St.-Anna
en St.-Gillis : al de Langestrate, Meulemeesch, langs de Reie naar
de Pattatemarkt ; we sloegen de Spanjaardstrate in over d'Hogebrugge (Augustijnebrug) door 't Gistelhof naar St.-Gillis. Nonkel
had ook een emer aan den arm en bestelde de klanten in de grote
straten, hij moest bij 't peerd blijven, ik moest met den emer de
zijstraatjes in, en 'k moeste kloppen, ze hadden geen bel aan de
deur. In de ene zak van mijn « samooize » schorre zat 't kopergeld :
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cenzen en halve centjes ; in de andere zak kluiten en halve kluiten.
't Was een kluite de liter. In de Vasten en met de Kwatertemperdagen kochten ze dubbel zoveel ; ze durfden dan ook wel reklameren « Zeg boer, je kerremalk he' were van de zwepe gekregen ..
van de djakke. . 't water zwemt boven ! »
'k Vergate te zeggen dat we onzen honger stilden in de bakkerij
van Kerschavers, maar ons peerd wierd getrakteerd in de bakkerij
op S,t.-Annaplaatse, 't wist dat en 't drumde zelve naar de kant,
en de bakkerinne had daar deugd van als 't peerd zijn kop binnenstak : « Wal Here, de beeste he' maar de sprake te kort. »
De donderdagvoornoene deden we St.-Walburga, dat was een rijk
kwartier. We begosten dan in d'Hoogstrate, reden over de plaatse
Malleberg en aan de Kommedieplaatse sloegen we omme naar de
Kiekemarkt. En 'k weet het nog zo goed, nonkel stopte en onze
Mirza lei daar alzo een ferme « mol » voor iefvrouwens deure dat
't stroelde, en iefvrouwe lachte nog : « dat 't peerdefiegen waren
'k zou zeggen 't is goê teken : de pachters gaan komen betalen ».
En nonkel Narden lachte mee « 't is alzo, iefvrouwe, stront is geld ».
's Zomers deed ik nog geern de « kerremelktoer » maar 's winters
was dat wat te zeggen : nonkel droeg een dikke veste en een vissevellen mutse met oorlappen, ik had een neusdoek aan met een sluitspelle toegestoken en een zwarte sj etten mutse en gebreide zwarte
wanten, maar mijn schorte stond stakestijf vervrozen van den tap
en de sturtemelk. De kerremelk kon niet vervriezen in de tunne
van 't schokken. Maar ja 't geld verzoet den arbeid, we kwamen
algelijk met een goe' stuiver thuis en 't is gekend : « Met water
en melk vergaart men geld ». De boer was er ten anderen van overtuigd : « mijn pompe is een goe' melkkoe, ze komt nooit droge,
ze geeft altijd. »
Er waren verscheidene kerremelkboeren te St.-Kruis, en elk had
zijn eigen ronde, we noemden reeds « 't Zwarthuis », en in een
ander oudgekende herberg « de Smul » woonde er eveneens een
kerremelkboer.
« Ja w', bevestigt Staf, een van de zoons, w'hadden ook een
kerremelktoer in stad en mijn oudste zuster Liza moest d'eerste
mee met mijn oudste broer Arrie die met Prins ('t peerd) reed :
een schoon wit Frans peerd, maar 't had rare streken in zijn lijf.
't Speelde dikwijls met zijn lippen aan de belle totdat 't klonk,
maar van 't eerste geruchte trok het hem achteruit. 't Meisen die
de deur kwam opendoen zag geen levende ziele : « Zeg boer, wie
heeft er daar geklonken ? » Maar onzen Arrie stak zijn schouder
op en gebaarde van niets. 't Ergste van al, Prins kost niet verdragen
dat een ander peerd hem voorbijstak, van als een getrek naderde
ging hij op zijn achterste poten staan en 't was weg op een draf.
En op een vrijdag achternoene in 't werekeren, dat mijn zuster beur
geld aan 't tellen was in de schoot en op de lege tunne zat, ging
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Prins were te vierklauwe aan 't draven in den eerdeweg voorbij
St.-Kruiskerk : de bom sloeg in van de daver en 't meisjong schoot
in de tunne tot aan heur oksels en ze schruwelde alle kelegaten uit,
en de schoolkinders riepen : « Boer, je wijf zakt in de tunne ! »
Onze Liza was pertangs geen duts, je gaat gaan horen. Ze wierd
een keer van de pliese aangesproken en ze moest met den emer
kerremelk mee naar 't stadhuis om te pegelen. En hij zei alzo steurs :
« meisje die melk is vervalst ». En Liza zonder verpinken : « Menere
ka' je gij kerremelk maken zonder water ? » En hij stond daar te
blinken en kost er niets op zeggen. 't Moet zijn dat onze kerremelk
nog dikke genoeg was want 't straatjesvolk goot er nog een komme
water bij om de kerrepap nog een schep te verlangen. 's Zomers
als ze wisten dat 't vat al ver uit was, kwamen ze zere gelopen met
een sloksje water om te spoelen en den afloop en krizelinge (vergaarde boterbrokjes van 't klutsen en tjokken onderweg) van 't vat
te krijgen, weeral « een hazeneutje beutere ».
Vader maakte algauw gedaan met die wijnvaten : hij liet een
grote eikenhouten gebreveteerde tunne maken van bij de duizend
liters inhoud te Deizele (Dadizele) bij de kuipersbaas Gajiede. Al
eiken herte, 't spek verleeft, er komt daar vuilte, meluwe in, die
buitenkant is te zachte. 't Was echten eik in den bus gegroeid :
te lande in de dreven groeit de eik veel te weelderig met spillen en
takken en 't zijn al knopen, neen neen de boom moet recht omhoge
schieten in 't bus met een effen stam. Wel die grote schone eikentunne wierd niet geverfd maar schone opgeblonken met blinkende
banden en we waren er allemaal preus op, we staken uit in stad
en iedereen moest er naar kijken. Dat is van voor de eerste oorlog
dat ik spreke, nog ten tijde van de goudstikjes van twintig frank,
de « roste koetjes » dat ze zeiden. Mijnheer Insor van 't kasteel
Nieuwenhove gaf altijd de voorkeur van een partietje land aan de
pachter die met « roste koetjes » kwam betalen.
Nu om voort te dome, zegt Staf, wijnder keernden met d'hand
drie keers daags in een grote staande platte keern en we staken
getweeën, één alleen kost het niet uithouden en 't mannevolk kwam
zelfs helpen de keern afdraaien. We waren altijd vier dagen te voren
en dan nog hing het veel van 't seizoen af. D'eerste keernte begost
's nuchtends seffens achter de koffietijd, en dan nog een tweede
t'halven de voornoene, dat wierd een beetje bedeeld. We molken
negen koeien en de melkhaalders moesten op de maaltijd komen
en ze wisten dat. Ge verstaat dat he ? kwestie van de room. Maar
Steefnie, die rechtover de Smul woonde en niets van de boerestiel
kende, had 't niet begrepen : ze kwam altijd 's noens als we bezig
waren met eten. Onze Lena zei « maar Steefnie toch, hoe is 't Gods
meugelijk, hoe kan je 't passen 'k moet altijd opstaan van tafel ? »
-- « Wel Lena toch en je zei toch dat ik moest komen op de maaltijd, en als junder hond staat te janken om eten dat is toch op
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de maaltijd zekers, een hond krijgt toch maar de overschot van
't pateel ».
Onze kerremelkkuipen stonden in 't melkkamertje tegen de poorte
voor 't gemak, 't vrouwvolk schepte uit, gaf den emer door 't veinster
en Arrie vulde de tunne aan de poorte en we verkochten minstens
1500 liters te weke.
De donderdagachternoene deed Arrie — met een blauwe schabbe
aan — de slinkse kant van de Langestraat en Liza of Lena met
een versgestreken blauwlijnwaden schorte trok met den emer de
zijstraatjes in ook op de slinkse kant. Dat was onze toer, en aan
de Prekeestraat sloegen we in, reden naar de Garenmarkt en draaiden al de Bokaniekenof om. De vrijdagvoornoene reden wij langs
de veste naar de Gentpoorte en den Oude Gentweg in, en dan al
de Katelijnestrate werekeren, dat was een kortere toer om 's noens
aan tijden thuis te zijn. De overschot van de tunne ging naar de
Kolettenunnen aan een prijzetje of voor niets al naarvolgens. Maar
binst de vasten moest ik daar bij de nunnen ieder weke een vaatje
kerremelk voeren met de hondekarre ; 'k was dat gewend : 't vaatje
wierd in de rolle gezet en draaide alzo 't slot binnen. Maar 't vaatje
was een keer te groot en 't kost er niet in, en 'k moest het zelf
binnen dragen, maar dat was een toer : de nunnetjes die 'k tegenkwam gingen subiet met 't wezen tegen de muur staan lijk gestrafte
schooljongens, en 'k was er zelve mee verlegen en 'k durfde schier
niet meer gaan, 'k liep op de tenen uit voorzichtigheid en 'k zweette
van gegeneerdheid, dat is de enigste keer dat ik binnen in een slotklooster geweest ben. »
« Hoelange dat we met d'hand gekeernd hebben ? 'k Kan dat
zo juiste niet zeggen, maar onze nieuwe Tuimelare moesten we
toch ook met d'hand draaien en dat was toch zekers nog wel v66r
1914. En 'k gelove zelfs dat dan Miel Kwientens van Stalhille in
't jaar 1909 rondging om de afromers Persoons te plaseren en er
waren al melkerijen te Beernem, Oelem en Oostkamp, nu is 't al
met den elektriek, de mensen weten niet meer wat dat werken en
sjouwen is. »
M. C.

Biechtstoelen « in 't Fransche ». Zie hiervoor blz. 157.
Van fr. bistouille maakte die Diksmuideling « biechtstoel ». Van
Franse kant bestaan die verkeerde begrippen ook. Zo had mijn
vrouw een nicht afkomstig van Lendelede en die te Beaune (Bourgogne) woonde als stadsgenote van Verscherre, en van Olbrechts,
de beul van Frankrijk na de oorlog van 40-44. Die nicht kwam in
haar kinderjaren zo geern naar Kortrijk omdat de mensen daar in
de meimaand zaten te roepen « bét' f éroce ». Dat was natuurlijk
« bid voor ons » in de litanie van 0.-L.-Vrouw.
G. P. B
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HET VOLKSONDERWIJS TE PITTEM
Vervolg en slot van blz. 83

Overzicht
Uit het voorafgaande moge blijken hoe tijdens het Verenigd
Koninkrijk het lager onderwijs op de gemeente een flinke stap
vooruit zette en dat probleem werkelijk « een voorwerp van de aanhoudende zorge der regeering » was. In 1830 bezat elke gemeente
uit het Tieltse haar nieuwe gemeenteschool... uitgenomen Pittem.
Koning Willem achtte het niet beneden zijn waardigheid persoonlijk
deze scholen te bezoeken tijdens zijn reis in juni 1829. Te Aarsele
herinnerde een gedenksteen aan dit koninklijk bezoek. Veel gemeentebesturen begrepen echter niet en bemoeilijkten zoveel mogelijk deze
pogingen om het ontwikkelingspeil van de bevolking te bevorderen.
De eerste jaren na 1830 ging het lager onderwijs weinig vooruit.
De onderwijzerswet bleef jaren te lang uit. Nu, de grondwettelijke
vrijheid van onderwijs verplichtte ten slotte ook niemand dit in te
richten. In 1842 werd orde geschapen op dit gebied.
In 1824, toen Pittem 5594 inwoners telde, gingen in totaal 463
kinderen tussen de 7 en 12 jaar naar een der 7 schooltjes. Hiervan
waren er 170 die het schamele schoolgeld niet betalen konden. En
200 dorpskinderen gingen gewoonweg naar geen enkele school.
In 1828, op een bevolking van 5655 zielen, telde men 494 schoolgaande kinderen op de gemeente. Hiervan waren 205 armen en
op het dorp waren, naar een officiële raming, 500 kinderen wier
ouders geen schoolgeld konden betalen. In 1827 kregen in WestVlaanderen, volgens een te optimistisch verslag van de gouverneur,
90 kinderen per duizend inwoners onderwijs, terwi j l het getal 120
als een na te streven gemiddelde vooropgesteld werd (lo)
Hieronder geven wij een tabelletje met het aantal schoolgaande
kinderen der gemeente en het per mille t.a.v. het bevolkingscijfer :

Jaar

Leerlingen in de

I Bevolking

A
1828
1835
1840
1843
1846
1849

5655
5967
6178
6036
5896
5205

168
169
63
56
40

I

B

280
78
142
110

80

Totaal

Per
mille

494
448
664
535
678
520

87
75
107
88
115
100

C

417
330
512
330

A : « Primaire » scholen B : Bijscholen C : Armenschool
(10) Verzameling der akten .. dl. XVIII, 1827, blz. 311.
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In 1826 bedroeg het per duizend schoolgaande kinderen voor gans
het Rijk 90,49, in West-Vlaanderen was het 57,90 en in Drente
154,60 ( 11 ) . Dat ter vergelijking.
Zoals verder zal uiteengezet worden heeft de stichting van de
« Armenschool », die teruggaat tot in 1837, de onderwijstoestand
te Pittem grondig gewijzigd. Het aantal schoolgaande kinderen is
met de jaren geleidelijk vooruitgegaan.
De overheid, inz. de gemeentelijke, bekeek het probleem van het
volksonderwijs met heel andere ogen dan nu. Haar financiële tussenkomst was symbolisch en tekenend voor haar grote zuinigheid
t.a.v. het onderwijs. Zo was het overal. Zo in 1834 bedroeg het
artikel onderwijs
J in de gemeenterekening317 F • in 1842 stond men
nog aan hetzelfde bedrag ; in 1846 was dat gestegen tot 930 F, waarvan 100 F van het Armbestuur, 328,48 F Staatstoelage en 501,52 F
uit de gemeentekas.
In het jaarlijks verslag over de toestand van de gemeente werd
over het lager onderwijs nauwelijks gesproken en dan nog alleen
om te zeggen dat het niet beter kon. In 1837 lezen wij daarover :
« De onderwyzers doen al wat in hunne magt is om de kinderen
die hun toevertrouwd zyn de deugd en de geleertheyd in te boezemen... » In 1839 luidt het : « Ten uytersten moeten wy onze
bevredenheyd betoonen voor de opofferingen die wy ter bevordering
eener goede opvoeding der jeugd door de schoolonderwyzers zien
doen. » In een verslag over de toestand van het onderwijs te
Pittem, op 24 februari 1838 overgemaakt aan de arrondissementscommissaris, werd gezegd dat er op de gemeente drie primaire
onderwijzers zijn (Scherpereel, Retsin en Tavernier) en nog vijf
« bijscholen », waar men de kinderen leert spellen en lezen en in
de christelijke lering onderwijst. En er wordt aan toegevoegd :
« Wy achten dat het onderwys binnen deze gemeente genoegzaam
verleend word aen de ingezetenen en dat wy geene verbetering en
kennen om alhier in te brengen, daer zoo wel den armen als den
ryken de gelegentheyd vinden om hunnen kindren te laeten onderwyzen ».

Stichting van de Armenschool
Niet iedereen was z.ó voldaan en ingenomen met de toestand van
het onderwijs op de gemeente. Dit ging niet vooruit en door de
economische crisis, waarvan in 1838 de voortekens reeds waargenomen konden worden, groeide het aantal onvermogende ouders
gedurig aan. Het aantal arme schoolgaande kinderen zou nog toenemen. In dit licht moet de stichting van een armenschool te Pittem
gezien worden.
(11) A. Sluys, a.w. blz. 384.
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Op 11 september 1834 werd Z.E.H. Carolus Joannes de Wilde
als pastoor te Pittem benoemd, om nadien in 1841 bevorderd te
worden tot deken van de dekenij Tielt met standplaats te Pittem.
Voordien was deze priester sedert 1818 pastoor te Handzame geweest, waar hij in 1822 een gemeenschap van geestelijke dochters
had gesticht die onderwijs gaven in een « arm-, leer- en spinschool ».
Tijdens de eerste helft van de 19e eeuw ontstonden in tal van
Westvlaamse gemeenten dergelijke gemeenschappen van geestelijke
dochters, die vooral de christelijke opvoeding en het onderwijs van
inz. de arme kinderen behartigden. De synthetische studie van dit
belangrijk hoofdstuk uit de godsdienstige, culturele en sociale geschiedenis van West-Vlaanderen moet nog steeds geschreven worden. De stichting van een armenschool te Pittem is het levenswerk
van pastoor de Wilde op deze parochie geweest.
Om van wal te steken met zijn nieuwe vorm van onderwijs deed
Z.E.H. de Wilde beroep op drie geestelijke dochters-onderwijzeressen uit zijn stichting te Handzame. Deze werden op 21 augustus
1837 te Pittem in het bevolkingsregister ingeschreven. Het waren
Marie Joanna Kieken, geboren te Poperinge, die in 1823 als overste
van de armenschool te Handzame bekend staat ( 12 ) en ook te Pittem
de leiding van deze stichting op zich nam ; Anna Theresia Gunst
geboren te Ichtegem, die de eerste religieuze overste werd van de
kloostercongregatie die groeide uit deze gemeenschap van godvruchtige dochters, en Barbara Bohez geboren te Handzame. Zij vestigden
zich in de Tieltstraat, in het huis van Weduwe Pieter Vermeulen,
dat pastoor de Wilde voor hen had gehuurd. Wij menen niet dat
zij onmiddellijk begonnen onderwijs te geven. De gebouwen van
de nieuwe armenschool kwamen slechts in gebruik in juni 1840.
Inmiddels bestond de taak van deze geestelijke dochters er in door
hun voorbeeld het vertrouwen van de inwoners te winnen.
De omstandigheden van de opbouw van de armenschool, haar
inrichting en de sociale toestand te Pittem ti j dens de jaren 18401850 hebben wij uitvoerig beschreven in een onuitgegeven monografie waaruit wijlen E.P. Antonellus Verschuere o.f.m. de stof
haalde voor het eerste hoofdstuk van zijn werk « De Zusters van
Maria van Pittem. Een eeuw congregatieleven » ( 13 ) . Is de oprichting van deze armenschool het levenswerk van pastoor de Wilde
geweest, zij was ook zijn kruis uit zijn oude dag. De officiële steun
om dit complex te bouwen en in te richten was wel aanzienlijk, doch
op verre na toch onvoldoende. Door de parochianen werd ongeveer
13.000 F bijeengebracht onder vorm van giften en aalmoezen. De
uitgaven bleven maar stijgen door de toevloed van een groot aantal
arme leerlingen, zodat in 1845 de jonge stichting reeds voor 6000 F
in de schulden zat.
(12) Verzameling der akten... dl. XIV, blz.
(13) Tielt, LannQo, 1948. In-4, ill., 115 blz.

638.
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Dit dreigend failliet, de drukkende kommer om deze immer stijgende schuld en de steeds aangroeiende nood en armoede op de
parochie vergalden de laatste levensjaren van pastoor de Wilde, die
te Pittem overleed op 28 september 1845 op 68-jarige leeftijd.
Een schrijven van het gemeentebestuur aan de arr.-commissaris
dd. 13 augustus 1852, over deze, inmiddels door het armbestuur
overgenomen armenschool, verhaalt met ontroering de ondergang
van die ondernemende priester :
« Mr De Wilde, Pastoor-Deken, meer zynen yver dan zyne
wezendlyke middelen van uytvoering raedplegende, maekte zich
sterk door collecten en liefdadige giften om de gebouwen tot stand
te brengen en de armen-school in te rigten. Alhoewel hy tamelyk
vele vrywillige giften heeft konnen inzamelen, is de man echter
bezweken onder zynen yver en zynen goeden wil, ja, bezweken
in den vollen zin van 't woord : Mr De Wilde is gestorven onder
den indruk van 't verdriet in zyn edelmoedige onderneming mislukt
te zyn geweest. Ziende dat het hem onmogelyk was al de kosten van
opbouw en inrigting der armschoole te dekken zonder de tusschenkomst van het Armgesticht en de gemeente, verging de man met
reuzenschreden van dag tot dag, en stierf eindelyk, nog te betalen
latende een som van 6.000 F. »
Wat de stichter vreesde, is niet gebeurd : zijn armenschool doorkroop de hongerjaren en de gemeenschap van godvruchtige dochters
werd als kloostercongregatie erkend, onder de benaming « Zusters
van Maria », door Mgr. Boussen op 15 april 1847. Deze kloosterorde is thans een der voornaamste van het bisdom Brugge en heeft
bijhuizen in gans de provincie en talrijke missieposten in Kongo.
Zoals boven gezegd stak de armenschool van wal in juni 1840.
Benevens een woning voor de onderwijzeressen, omvatte zij twee
grote klaslokalen, ieder « 70 Fransche voeten lang en 26 breed en
derthien voeten hoog van steke, gezond en wel verlicht ». Als leerlingen werden arme jongens en meisjes aanvaard die er leerden
spinnen, breien, naaien en vooral « spellewerken ». Er was daarnaast
ook een leerschool, voorbehouden aan betalende meisjes, die gekend
stond als « de Fransche school » van de zusters. De « spellewerkschool » begon 's zomers te 6 uur 's morgens, 's winters te 7.30 uur
en eindigde steeds te 7 uur 's avonds. De « leerschool » begon altijd
te 8.30 uur en duurde tot 11.30 uur ; 's namiddags hervatten de
lessen te 13.30 uur en duurden 's zomers tot 18 uur, 's winters tot
16 uur. Einde 1840 waren er zeven meesteressen : naast de drie
bovengenoemde onderwezen daar ook nog Coleta Bohez en Francisca
Annys, beiden overgekomen uit de school van Handzame, en MarieLouise Sys en Coleta Gunst, die voorheen werkzaam waren in de
armenschool te Ichtegem. Deze laatste twee keerden in 1843 naar
hun school te Ichtegem terug.
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Tavernier verdwenen, zodat het onderwijs op de gemeente beperkt
werd tot de gemeenteschool en de « school van Mr den Deken ».
Enkele getallen mogen dit succes aantonen : 1841 : 260 lln. (102 j.
en 158 m.) ; 1843 : 330 lln. (160 j. en 170 m.) ; 1846: 512 lln. ;
1849 : 330 lln. ; 1851 : 306 lln. (98 j. en 208 m.) .
Vermelden wij ook nog het nieuwe « bijschooltje » dat een gevolg
was van de stichting der armenschool. De eerste overste van de
gemeenschap der geestelijke dochters, Marie-Joanna Kieken, was
reeds de zestig voorbij toen in 1847 deze groep onderwijzeressen
als kloostercongregatie werd opgericht. Om ons onbekende redenen
verliet zij in 1847 de gemeenschap en de andere onderwijzeressen
waarmee zij lange jaren te Handzame en te Pittem wel en wee had
gedeeld. In 1847 opende « Mietje Kiekens », zoals zij bij de mensen
gekend was, haar eigen schooltje in het huis op de westelijke hoek
van de Kauw- en Muylestraat. Zij werd geholpen door Theresia
Reniers of « Trezeke de schoolvrouwe », die na het vertrek van
M. J. Kieken uit de gemeente, verder alleen school hield tot rond
1872. Marie-Joanna Kieken verhuisde op 9 oktober 1854 naar Roeselare, waar zij haar intrek nam « in het vrouwenhuis ». De herinnering aan Mietje — die naar het schijnt een bultje had — en Trezeke
is bij de oude Pittemnaren nog niet helemaal uitgewist.

Besluit
De eerste helft van de 19e eeuw is een interessante tijd voor de
geschiedenis van het volksonderwijs. Tot op de kleinste plattelandsgemeente zijn de sporen hiervan nog merkbaar. Tijdens het Verenigd
Koninkrijk werden door de regering grote inspanningen gedaan om
dit onderwijs te bevorderen. Veel gemeentescholen gaan tot die
tijd terug. De schoolwet van 1842 kwam wat te laat, zodat de jaren
1830-1842 een gaping vertonen in de groei van het gemeentelijk
lager onderwijs.
Deze vij ftig jaar waren ook de bloeitijd van de huisschooltjes,
die zeker niet beantwoorden aan wat wij nu als zeer elementaire
eisen inzake onderwi j s zouden aanzien. In veel gevallen waren deze
schooltjes de voorlopers van de armen- en spinscholen, bestuurd
door geestelijke dochters, die in gemeenschappen samenlevend, op
hun beurt de oorsprong waren van veel Westvlaamse vrouwelijke
kloostercongregaties. Het onderwijs aan arme kinderen in deze
zusterscholen was een vorm van leer- en handwerkonderricht, dat
van belang is geweest, zeker tot 1914, toen het lager onderwijs verplichtend werd gesteld.
V. ARICKX
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PAARDENFOKKERIJ TE ZUIENKERKE IN 1360
Uit de rekening van het St.-Janshospitaal te Brugge blijkt dat
op de grote hofstede Schoeringe (Scuweringhe) te Zuienkerke
paarden gefokt werden. Op de andere hofsteden van het hospitaal :
Trenten (Zuienkerke), Briel (St.-Michiels) en Donk waren alleen
de nodige trekpaarden aanwezig.
Hier volgt de inventaris van de paarden op de verschillende hofsteden in mei 1360, opgenomen in de rekening (f. 7-8) van hetzelfde jaar.
Ten hove van Trenten : « 6 truckemarien ».
Ten hove van den Briele : « 8 truckemarien ».
Ten hove van Donc : « 4 truckemarien ».
Ten hove van Scuweringhe :
« In den eersten 1. stagghe.
Item 22. truckemarien.
Item 5. velken van 2. jaren out.
Item 3. velken van 1. jare out.
Item 1. vole van 2. jaren out.
Item 5. volen van 1. jare out.
Item 3. cachtelen. »
Op te merken is dat in deze tekst vole (al. vool) gezegd wordt
van het mannetjesveulen terwijl de merrieveulens « velken » genoemd worden. In zijn derde jaar werd het velken (al. veelken)
een trekmerrie.
In 1360 had Schoeringe een « stagghe », d.i. een hengst, terwijl
in 1400 op hetzelfde hof geen hengst en geen enkel « vole » meer
genoemd wordt. (Biekorf 1963, 142) . Had men in 1400 de paardenfokkerij laten varen ?
Vole en cachtel (jong veulen) worden in de inventaris onderscheiden. Dit onderscheid bestond ook in de stalling van de dieren.
Het voolcot was afgescheiden van het cachtelcot, zoals blijkt uit
de volgende tekst van 1515, betreffende een afpaling op een hof
te Bredene, gelegen « oostwaert over den Keynjaert ». In geen
tekst vonden we tot nu toe zoveel « koten » als in deze Vlaamse
tekst van 1515. Hij volgt hier.
De afpaling betreft het stuk land « metten gheheelen woenhuuse
ende camers daeran de gheheele veurste, al staende ande westsyde
vanden messinghe met de poesten, voolcoten, cachtelcoten, calvercoten, zwynecoten ende anders, al staende ande noordsyde vanden
voorseyden messinghe, beede de veursten gheheel uute ghedaen een
nieuwe waghencot staende upt oosthende... ende met den gheheelen
hovencote ende hoven al daer toebehorende... » (Rijksarchief Brugge,
Proosdij nr. 1295, f. 97) .
Over voolcot (veulenstal) zie ook Dr. Goossenaerts, Wdb. Landbouwbedrijf 821.
A. V.
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DE HOFSTEDE TEN BOGAERDE BIJ VEURNE
Verpachting 1555-1572
De negenjaarse pacht was in de 16e eeuw algemeen in gebruik
voor de hofsteden van de Duinenabdij in Veurne-Ambacht. De
boursier van de abdij heeft in zijn Hantbouck van 1568 (f. 22-23 ;
archief Seminarie Brugge) de pachtvoorwaarden aangetekend van
de hofstede Ten Bogaerde. Belangrijk zijn o.m. de bepalingen betreffende de economie van de « vette garsen » en hun bemesting. Hier
volgt de tekst uit het Hantbouck.

Ten Bogaerde in Sinte Wouburghen
[Pachtvoorwaarden 1564-1572]
« Cornelis van Utrecht haudt in pachte onse hofstede ghenaempt
ten Bogaerde met 346 ghemeten 45 roeden lants, omme 4 lb. 4 sc. par.
elc ghemet, annis novem primus 64 (pacht van negen jaar ingaande 1564), te betaelen ten drie ghelycke paymenten, te wetene
Martinsmesse Lichtmesse ende Sente Jansmesse, comt tsiaers
1453 lb. 4 sc. par.
Item alle jaere 6 paer vette capoenen.
Item 4 pont was tsiaers ofte 10 sc. voor elc pont.
Item moet leveren ten afscheeden inden Eckershouc 50 ghemeten
gars oudt 9 jaeren wes (vers) overgheparct met coyen ofte
scapenmesch.
Item 6 ghemeten inden middelhouc overgheparct alsvooren.
Item moet laten alle de landen ligghende noort over t'Langheles
streckende vanden Dunleet westwaert naer Scotelincx steendam vier jaer oudt gars overghepart ofte overghemest, ende de
reste vanden landen die by ghersen zal tzy een jaer audt ofte
meer moet by overmersschen d'eene heelftscheede.
Item moet leveren ten afscheeden 14 ghemeten ghemeschte brake.
Item moet planten binnen den hove ende ontrent de canten vande
hofgracht alle j aere hondert upgaende boomen.
Item inde zom landen hondert wulghen poten ende die hauden
groyen ten prouffite vanden kloostere.
[Betalingen]
Solvit up tjaer 68 de naervolghende ghesubtrahierde partien.
Eerst met 404 spint havre te 55 lb. thondert, comt 220 lb. p.
Item heeft noch betaelt met vyftich spint tarwe te 44 sc. tspint,
comt 110 lb. par.
Item den 30. decembris in ghelde 150 lb. par.
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Item heeft noch betaelt met 202 spint sucrioen te 22 sc. tspint,
comt 220 lb. par.
Item den 28. februarij in ghelde over tpayment van Lichtmesse in
handen vanden prior, 270 lb. par. »
Cornelis van Utrecht was geen slechte betaler. De termijn van
Sint-Maartensmis vereffent hij op 30 december. Opmerkelijk is dat
hij deze termijn voor meer dan de tweederde betaalt in natura.
De termijn van Lichtmis wordt gedeeltelijk vereffend met leveringen
van sukrioen, de grote helft echter wordt door de pachter einde
februari in geld betaald. Was boer Co rn elis voor de twee eerste
termijnen enkele weken na de vervaldag komen afrekenen, de derde
termijn bracht hij vervroegd, veertien dagen voor St.-Jansmis, geheel
in klinkende munt in handen van abt Robert Holman. Met inbegrip
van de 40 schellingen voor de 4 pond was. En na aftrek van
24 pond voor onderhoudskosten van de gebouwen.
De vorige pachter van Ten Bogaerde, voor de termijn 1555-1563
(ook een negenjaarse pacht), was Mahieu Stappen, die echter
425 gemeten 60 roeden lands in pacht genomen had, d.i. ca. 80 gemeten meer dan zijn opvolger. De prijs in de pachtvoorwaarde van
1555 was 3 pond per gemet, terwijl voor Cornelis van Utrecht
in 1564 de pacht op iets meer dan 4 pond per gemet gebracht was :
een stijging van 25'%0 . Ook de toemaat weerspiegelt enigszins de
prijsverhoging : in 1555 waren 6 pond was ingeschreven tegen 8 ,sc.
per pond, d.i. 20 '% goedkoper dan in 1564.
De gegevens over de pacht 1555-1563 zijn ontleend aan de
rekening 1563 (f. 4 ; zelfde archief) van de boursier. Alleen voor
1568 is het Hantbouck voorhanden dat de voorwaarden van de
negenjaarse pacht 1564-1572 in detail mededeelt.
A. V.

Vraagwinkel
Loterij. Zie hiervoor blz. 155. — Loterij is kloterij, zeggen de
mensen op den buiten, en « Hoe meer loten dat je koopt, hoe meer
riesche dat je loopt ». Inderdaad, als ge al de loten koopt zijt ge
zeker van geld te verliezen, want de loterijmannen houden loting
om geld te winnen. En, een « chance-ding » dat is te Deinze « een
lukt-hem ».
Markten met en zonder hoed. Zie hiervoor blz. 156.
De tegenstelling van de weelde te Kortrijk en het bekrompen
bestaan te Oudenaarde was 60 jaar geleden ook te Deinze geldig :
— Te Ou'naarde, als ze tienduizend frank tegare hebben, ze
hangen een belle aan de deure en ze worden roggebroodrentenier.
Te Deinze, met dezelfde ponk, ze zetten een fabrieke.
G. P. B.
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MENGELMAREN
MAATSCHAPPIJ VAN VADERLANDSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE

Brugge 1819-1830
Op 21 jan. 1823 zou het Nederlands de officiële « taal des lands »
worden in de vier Vlaamse provincies. Zo bepaalde een koninklijk
besluit van 15 sept. 1819, en twee maanden later — op 1 dec. 1819
— werd de eerste vergadering gehouden van de nieuwgestichte
« Mij van Vaderlandsche T. en L. ». Deze vereniging zou zich toeleggen op taalbeoefening en groepeerde een goede honderd hogere
ambtenaren die er alle belang bij hadden actief (of passief) lid te
zijn van deze pas geboren en reeds « koninklijke » Mij. Een zeer
hollands- en noordelijk gerichte vereniging, die in Bilderdijk en
Tollens de modellen van de vaderlandse letterkunde huldigde en
de vaderlandse spelling der heren Weiland en Siegenbeek met serviele ij ver omhelsde. De ademhaling van de Mij te Brugge was
steeds kunstmatig, tot echt letterkundig leven heeft zij het niet gebracht. Er was ten slotte meer leven in een paar uitlopers van oude
kamers van retorika die dichter bij handwerk en volk stonden. De
kranke Mij was bezwijkensgereed nog v66r de revolutie van 1830.
In een belangrijke studie (Letterkundig leven te Brugge in de
Hollandse tijd, in Spiegel der Letteren V, 1963, 270-298) beschrijft
DR. KAREL DE CLERCK de lotgevallen van deze Mij, die het
Nederlands cultuurbeleid in Brugge belichaamde en een volkomen
mislukking geweest is. Het pedante opdringen van de noordelijke
spelling, de miskenning van de brede volkskringen, de godsdienstige
tegenstelling plus de calculaties en ambities van de leden zelf, dit
alles verklaart het fiasco van de Mij.
De auteur wijdt een korte maar suggestieve bladzijde aan de
vaststelling dat de wonden van de Hollandse tijd na dertig jaar
nog niet waren geheeld. Althans in Brugge. Het Zevende Nederlands Taal- en Letterkundig Congres zou in 1862 gehouden worden
te Brugge. In dat jaar 1862 verbleven te Brugge twee mensen die,
hoezeer ook anders van elkaar verwijderd, op één punt samenvoelden : Guido Gezelle en de liberale voorman Paul Devaux waren
het Nederlands Congres niet goed gezind. Devaux waarschuwde
met woord en pen de publieke opinie tegen de stem uit het
Noorden die nu in een Vlaamse stad zou weerklinken en er misschien de kat van het orangisme zou doen ontwaken. Gezelle aan
zijn kant zweeg, en deed niet mee met het Congres, hoezeer Van Oye
en de Gheldere hem ook praamden. Hij verkoos de vrijheid en
vluchtte naar Engeland, niet om de Hollanders doch om zijn landgenoot Prof. Kanunnik Jan David te ontgaan. Een idyllisch voorspel tot het duel dat weldra op het politieke terrein tussen Devaux
en de journalist Gezelle ('t Jaer 30) zou losbreken.
A. V.
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MUSEUM VAN NIEUWPOORT

Op 27 september 1903 werd te Nieuwpoort, in twee bovenzalen
van het stadhuis, op de hoek van de Lange-, Markt- en Oostendestraat (nu het Vredegrecht) het eerste « Geschiedkundig en Folklore
Museum » ingericht. De grote initiatiefnemers waren hier burgemeester De Roo en kunstglasschilder Camille Wybo, auteur van
« Nieuport Ancien et Moderne ». Dit museum ging in de eerste
wereldoorlog verloren.
Op 1 aug. 1939 werd het toenmalig Pieter Braeckemuseum aangevuld met geschiedkundige en folkloristische voorwerpen, zodat de
bovenzaal van de Halle nu als Gesch. en Folkl. Museum dienst
deed. Dhr. Berquin K. R. werd conservator van dit nieuwe museum.
De tweede wereldoorlog stuurde opnieuw alles in de war.
Op 21 juli 1950 kon conservator Berquin K. R. het derde Gesch.
en Folklore Museum in de bovenzalen van het stadhuis (marktplaats) openen.
Dank zij de veelzijdige hulp en tegemoetkomingen, is dit museum
thans veel te klein. In het kader van de viering van het 800-jarig
bestaan der stad (1163-1963) werd door het stadsbestuur de oude
stedelijke tekenschool in de Kokstraat volledig omgebouwd als
het vierde en hopelijk definitieve « Geschiedkundig en Folklore
Museum ». De plechtige opening ging door op 26 mei 1963. Dit
museum staat thans onder staatstoezicht en beantwoordt aan de
eisen tot het bekomen van staatssubsidie. Voor de 90-jarige conservator Berquin betekent dit de bekroning van zijn werk.
JACQUES BEUN

JODEN TE BRUGGE

V66r mij ligt een artikel van dr. Jos. De Smet over « De Joden,
hun vervolging en de oorzaken ». Daarin komt een zin voor, die
luidt als volgt : « Te Brugge verbleef waarschijnlijk geen enkele
Jood. »
Wij hebben ons weleens meer afgevraagd, hoe is dat mogelijk ?
Gelet op het feit, dat de Joden door alle landen van Europa en
de wereld zijn getrokken en vooral in onze steden bekend waren
om hun handelsvernuft en om hun geldschieters.
Is het niet totaal onbegrijpelijk, dat Brugge geen Joodse Gemeente
heeft gekend ? Dat hier geen ghetto heeft bestaan in de dagen van
onze middeleeuwse bloei ? Volgens de bekende archieven heeft in
Brugge nooit een Joodse nederzetting bestaan.
In de dagen van Cesar werden er reeds Joden gesignaleerd, die
meetrokken met zijn heerscharen als paardekutsers. Tot in Friesland toe is dit feit gesignaleerd. Het is toch onaannemelijk, dat
wanneer Joden z6 noordelijk trokken, dat zij in de Middeleeuwen
Brugge niet zouden hebben aangedaan, waar zoveel te verdienen
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was, waar hun bemiddelingsgeest zoveel taken zou hebben ontdekt.
Wij treffen hier een keten van vreemde naties aan, die hier huizen
hebben bezeten. Alleen geen Joden.
Wat zijn de oorzaken ? Als men nagaat dat zelfs Middelburg op
Walcheren een Joodse Gemeente had. Brugge was toch belangrijker
dan Middelburg. Joden kwamen veel uit Portugal, Spanje en Italië.
Pas later uit het Oosten van Europa : Rusland, Polen, enz. Zijn
deze Joden hier als Span j aarden. Italianen en Portugezen geboekt
geworden ? Hebben zij zich in het roomskatholieke Brugge als
bekeerlingen, als katholieken uitgegeven om geen weerstand te wekken bij het nastreven van hun oogmerken ? Vragen, die om antwoord
vragen.
Iemand van stad zei mij : « vermoedelijk zijn ze naar Antwerpen
getrokken en is dat oorzaak, dat er hier geen gevonden worden ».
Maar dan moeten ze toch eeerst in Brugge geweest zijn ? Brugge
was eerder dan Antwerpen een europees handelscentrum.
Men herinnert zich wellicht « Het Soldenhuis » in de Kuiperstraat, waar nu de linkerhelft van de Innovation is. Het Soldenhuis
stond naast het warenhuis Leonard Tietz. Het werd bestuurd door
een heer of gebroeders Friedmann, volgens mijn zegsman Joden
uit Polen herkomstig. Deze heer Friedmann zei eens tegen mijn
moeder, Elisabeth Delbol, dat er in het huisje « met de Zes Engelen »
in de Scharestraat, nu nr. B. 54, een kleine Joodse « sjoel » is geweest. Dat zou dus een schooltje zijn geweest, misschien in den
duik, voor de kinderen van enige te Brugge wonende Joden, tussen
1900 en 1914. Daarover is op ons Archief niets bekend.
Zijn alle Joden hier te Brugge ooit ingeschreven, automatisch
geboekt als roomskatholieken ?
Rassenkundig gesproken komt het Joodse type te Brugge wel
voor. Wij willen ons niet op glad ij s wagen. Maar vele Spaanse
en Italiaanse familienamen kunnen op Joodse herkomst wijzen. In
de franse en rijnlandse wijnhandel waren altijd veel Joden betrokken.
Dus kunnen ze Brugge evenmin ontweken hebben als Bordeaux
of Frankenthal. Ook onder onze geldschietende Lombarden kunnen
er geweest zijn.
Wij nemen aan, dat de nu te Brugge wonende Joden allemaal
« liberale Joden » zij n, d.w.z., dat zij het geloof hunner vaderen
reeds lang hebben prijsgegeven, en ook niet r.k. zijn geworden en
dat er dus geen Joodse Synagoge te Brugge kàn bestaan, maar voor
de Middeleeuwen is dat onbegrijpelijk. Wie lost het vraagstuk op ?
MARCEL VAN DE VELDE

Een interessante vraag die mogelijk zal aanzetten om dit geval
nader te bestuderen.
Om te beginnen een historiografische nota.
De afwezigheid van Joden in (het graafschap) Vlaanderen werd
reeds in de jaren 1500 door onze Vlaamse geschiedschrijver Meyerus

— 216 —
(Annales Flandriae, f. 106 ; Antwerpen 1561) aangestipt. Onder
het jaar 1361 vermeldt hij dat de Joden, mits zware belasting, weer
in Frankrijk werden toegelaten « en ik lees nergens, zo schrijft
Meyerus, dat dit volk (de Joden) in het graafschap Vlaanderen
gewoond heeft, weshalve ik ons Vlaanderen geluk wens ».
Despars heeft Meyerus op zijn manier vertaald in zijn Cronijke
van Vlaenderen (II 461 ; geschreven ca. 1570) : « Ten zelven
saisoene [1361] ontfingh men die Jueden wederomme van nieus
al Vranckerijcke duere, omme die vermaledijde ghiericheits wille,
twelcke noch tot den dage van hedent (Godts zijs ghelooft) binnen
onze lande ende graefscepe van Vlaenderen niet ghebeurt en es ».
In onze Vlaamse geschiedbronnen is geen spoor van een Jood
te vinden gedurende de middeleeuwen : zo stelde J. Stengers vast
in zijn uitstekend gedocumenteerde monografie (Les juifs dans les
Pays-Bas au moyen age, p. 11, 87-89 ; Brussel 1950) . In 1290
werden de Joden uit Engeland verdreven ; men mag aannemen dat
dan sommige van de uitgedrevenen in Vlaanderen (graafschap) zijn
terechtgekomen, doch een bewijs daarvoor ontbreekt.
A. V.

HOOGDAG WENSEN

Op de vraag hiervoor blz. 160.
« Buiten de zondagen zijn er in ons land vier geboden feestdagen :
Kerstmis, Ons-Heer-Hemelvaart, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart en
Allerheiligen. » Dit is hetgeen de catechismus ons leert. Het zijn
dus de feestdagen die normaal vallen op een weekdag, daar waar
Pasen en Sinksen altijd op een zondag vallen. In het Poperingse
wenst men geen hoogdag op 0.-H.-Hemelvaart en O.-L.-Vr.-Hemelvaart ; deze feestdagen worden er niet aanzien als hoogdagen. Toen
ik als jongen de reden vroeg aan moeder, antwoordde zij mij : hoogdagen hebben een vigilie en een « mesdag » ; 0.-H.-Hemelvaart en
0.-L.-Vr.-Hemelvaart hebben geen tweede dag (geen misdag) .
A. D.

DE VLAAMSE ZEE

Op de vraag hiervoor blz. 96.
Over de betekenis en ligging van de « Vlaamse Zee » geeft
E. de Spot de volgende uitleg in zijn mooi boek «Vlaamsche Zeevisschers » (Kortrijk 1942 ; blz. 213-214) .
De Vlaamse Zee is het uiterst zuidelijk gedeelte van de Noordzee. Ten zuiden strekt ze tot het Nauw van Kales waar ze in verbinding staat met het Engels Kanaal ; haar noordergrens gaat tot
ongeveer 53° noorderbreedte (in 1938 was dat tot een lijn getrokken
van het lichtschip « Haaks » tot het lichtschip « The Wash >>). De
Vlaamse Zee is het meest ondiepe gedeelte van de Noordzee, haar
bodem bereikt nergens 40 meter (met uitzondering van een kuil
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van 40 à 60 meter diepte van het Engels Kanaal tot Smits Knoll) .
In de Vlaamse Zee liggen veel gevaarli jke zandb an ken, die door
de Fransen « les bancs de Flandre » genoemd worden. Wel bekend
zijn : de Braecke en de Hillsbank, twee lange zandbanken langs de
kust van Duinkerke ; de Ruytingen, uitgestrekte ondiepten halfweg
Oostende-Dover. Boven de meest noordeli jke punt van deze laatste
zandbanken (die ver naar het Z.W. uitlopen) ligt het lichtschip
Ruytingen.
D. M.

VOOR DE NIEUWE TORENSPITS VAN SINT-PIETERS TE IEPER

1861
Onlangs is het Provinciebestuur door aankoop in het bezit gekomen van een register, getiteld « Livre des souscriptions recueillies pour la construction d'une nouvelle flèche sur la tour de l'église
St Pierre à Ypres. 1861 ». In dat jaar had de kerkfabriek inderdaad
besloten een inschri j ving te openen teneinde de nodige fondsen te
verzamelen voor de bouw van een nieuwe spits op de toren van
de Sint-Pieterskerk nadat gebleken was dat de toren toch dringend
diende hersteld te worden ( 1 ) .
Volgens het voornoemde register hebben 58 personen ingeschreven
voor sommen die lopen van 1000 tot 5 F. Onder de namen treffen
we o.m. aan de voorzitter van de kerkfabriek Baron Mazeman de
Couthove (1000 F), burgemeester A. Vandenpeereboom (500 F)
en A. Merghelynck (100 F) . Alle intekeningen zijn in 't Frans
gesteld, uitgenomen de « viftig frans » die de overste der Zwarte
Zusters geeft. De toegezegde sommen werden ook ontvangen, met
uitzondering van de 300 F door deken Welvaert beloofd, zoals
blij kt uit de vermelding « pas recu » achter de inschrijving. In
totaal werd 7.140 F opgehaald.
In het register zitten twee losse bladen waarop telkens aan de
linkerzijde de bestaande toren (afb.) en aan de rechterkant de
toren met de ontworpen spits getekend staat (potlood met waterverf bijgewerkt) . Eén blad is ondertekend door D. Bflhm ( 2 ) . Het
voorkomen van een nummer (69) op één der tekeningen doet
ons vermoeden dat een dergelijke prent aangeboden werd aan de
inschrijvers.
(1) Foto's van de toren, vóór en na de herstelling, zijn afgedrukt
bij M. English, Romaansche bouwkunst in Westvlaanderen (Brugge,
1939) en hij Br. Firmin, De Romaansche kerkelijke bouwkunst in
West-Vlaanderen (Gent, 1940) .
(2) In 1860 had D. Bohm ter gelegenheid van een koninklijk bezoek,
een tekening gemaakt van het versierde huis van Baron Mazeman
(A. Verbouwe, Iconografie van het arrondissement Ieper, Brussel, 1953,
nr. 379).
L. DEVLIEGHER
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OMMEGANGSREUZEN

Op grond van een diepgaand en methodisch onderzoek, en na
een reeks publicaties die zich onderscheiden door een critisch en
vergelijkend inzicht van het verzamelde materiaal, heeft R. MEURANT
de mededeling voorbereid die nu als de beste volkskundige studie
over de ommegangsreuzen mag gelden (Géants et monstres d'osier,
in Bulletin de la Société Royale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire, Brussel, t. LXXI, 1960, p. 1-36). De reuzen van onze Lage
Landen worden hier voor het eerst geplaatst in het historisch en
geografisch kader dat de vergelijkende volkskunde gedurende de
laatste twintig jaar heeft uitgewerkt. De auteur moge weten dat
een nederlandse bewerking van deze nieuwe studie en van zijn vorige
geïllustreerde brochure over onze Reuzen (zie Biekorf 1958, 378)
in Vlaanderen een zeer ruime belangstelling zou vinden.
De reuzin van Diksmuide moet nu haar kortstondige kroon
neerleggen. Naar een uitgegeven tekst van 1381 (uit Annales Soc.
Emulation 1923, 169) hadden wij haar een al te schitterende plaats
in de geschiedenis van onze processiereuzen toegekend (in Biekorf
1958, 304) . Nu mag ze geschrapt worden. De tekst « van de
Reusinne te draghene » blijkt een verschrijving te zijn van de Diksmuidse archivaris en van zijn uitgever ; vergelijking met teksten
uit nog bewaarde latere rekeningen bracht de lezing « van den riven
(reliekschrijn) te draghene » naar voren die door de auteur terecht
beschouwd wordt als overeenstemmend met de lezing van de verloren rekening van 1381.
A. V.

FAMILIENAAM DEN COSERE - COSERS

De stadsrekening van Brugge over het jaar 1302 noemt een viskoper met name Wouter die Cosere. In de rekening van 1304 verschijnt Bernard die Cosere, al. den Cosere, ook Bernard Cosers,
een niet-gepriviligieerde beroepswoekeraar.
Een dochter van Bernard den Cosere is ook actief in de geldhandel ; haar naam is Kateline (al. Calle) . Deze Kateline draagt
de familienaam onder twee verschillende vrouwelijke vormen :
Scosers en Cosericghe. Hier volgen de bewijsplaatsen (uit J. Marechal, Bankwezen te Brugge, p. 114-115) .
1307 : Kateline Scozers, de jonghe.
1307 : Calle le Cosericghe.
1308 : Kateline Scosers.
1311 en 1312 : (ontvangen van) Kateline der Cosericghen.
Waarschijnlijk is ook dezelfde Kateline bedoeld in de stadsrekening van 1302, die een aankoop van 10 vaten wijn vermeldt
« ieghen die cozericghe ». (Compte communal de 1302, ed. Colens,
p. 82, 114 ; Annales Emulation 35, 1886) .
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Cosere, bij mnl. cosen, is iemand die vertrouwelijk, vlot en
vleiend spreekt ; vgl. ofra. choser ; Mn1W s.v. cosen ; voor de
semantiek vooral Kluge-Mitzka s.v. kosen.
De vrouwelijke vorm die Cosericghe wijst op de gebruikelijke
aanpassing van de beroepsnaam zoals die scueteligghe : vrouw van
een scuetelaer, botercutsige : vrouw van een botercuts. Zo'n naamvorm zegt niet altijd dat de vrouw zelf (of ook) het beroep uitoefent. Was de fna. den Cosere oorspronkelijk ook een beroepsnaam (met bet. onderhandelaar, makelaar, fra. causeur) ? De
vrouwelijke vorm die Cosericghe laat misschien toe die vraag te
stellen ?
A. V.

BROODMES

Het « gesneden brood » uit de moderne bakkerij zal weldra het
aloude broodmes verheffen tot een bezienswaardigheid in onze volkskundige musea. De spreuken met broodmes behoren reeds tot de
oude taal. « Ge zijt met het broodmes niet gekweekt » werd scheldend gezegd tegen iemand voor wie zijn moeder nooit boterhammen
had moeten snijden, d.i. die met geschooide boterhammen was
opgekweekt.
En die andere spreuk uit De Bo (s.v. broodmes) : «'t Is beter
waar de schoen laan dan waar 't broodmes laadt », d.i. beter in een
vette dan in een magere streek. Beter in een streek van veie grond
die aan de schoenen kleeft dan in een magere streek waar slechts
rogge groeit ; roggebrood immers plakt op 't mes, tarwebrood niet.
Een « broodmes » dat ik bij De Bo niet vind is dat van de
« champetters » (politiemannen) van Kortrijk die, v 45r de eerste
wereldoorlog, een korte brede sabel droegen (die weinig uit de
schede getrokken werd) . « Hij is daar met zijn broo'mes » : zo
werd schertsend gezegd van de champetter. Zo'n « broodmes » kan
men nu echter huren te Tielt en elders met andere benodigdheden
voor toneel of folkloristische stoet.
E. N.

GROENE HOND

Op de vraag van G.P.B. hiervoor blz. 160.
Gent staat niet alleen met zij n herberg « In den groenen hond »
in de Brabantdam. Ook Kortrijk had zijn afspanning « In den
groenen hond » in de Zwevegemstraat over « den travers » ; een
tijdlang (v66r 1914, ten tijde van Hector Steyt) was die « Groene
Hond » het lokaal en ook de naam van een fanfare : «'t muziek van
den Groenen Hond » stond dan in zijn (kortstondige) glorie. Te
Molenbeek bij Brussel is er een Groene Hondstraat, een naam ontleend aan een oude afspanning, naar ik meen. Ik herinner me nog
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dat in de Expo van Brussel in 1910 een groot restaurant in
Versailles-stijl de naam droeg « Le Chien-Vert », een reconstructie
van een « Groene Hond » uit het Brusselse, misschien deze van
Molenbeek ?
C. B.
WIJNKAART

We dronken een goede Nuits en 't gesprek viel op heel wat
soorten, van Nuits tot Cháteauneuf. . Een van 't gezelschap, een
vaardig kenner, vatte zijn ervaring en verering samen en zei :
«'t Noorden (hij meende daarmee de reuzen van de C6te d'Or)
is knabbelwij n, Beaujolais is slokwijn en als ge de Provence nadert
't is zuipwijn ».

V. D.

HANDGIFT VOOR DE KLOK

Op de vraag hiervoor blz. 192.
In de kerkrekening van Oostkerke-bij-Diksmuide anno 1593
(Weale, Eglises Dixmude 391) lees ik een geval van « handgift
voor de klok ». Op Halfvasten 1593 schonk Pieter Oore 20 schellingen aan zijn parochiekerk « voor de hantghifte van de klocke
midts dat zij n kijnt hiet deerste te wesen dat met de clocke kers (t) en
ghedaen was ». Ik meen echter dat het hier gaat niet om een nieuwe
klok doch om een nieuw gebruik (of om de herstelling van een
oud gebruik na de troebelen ?) : de pastoor van Oostkerke schijnt
het luiden bij de doop in 1593 te hebben in voege gebracht. Misschien staan we hier voor een solemnisering van het doopsel in de
geest van de nieuwe kerkelijke statuten, na het Concilie van Trente.
E. N.

BIJZETTING IN EEN WITGEKALKT GRAF
Axel 1456

Vrouwe Margareta, de begeefster van de kerk van Axel, echtgenote van ridder Guido van Ghistelle de oudere, was in 1453,
gedurende de « Gentse oorlog » overleden te Dendermonde. Op
1 juni 1456 werd ze hier, met bisschoppelijke goedkeuring, ontgraven en overgevoerd naar Axel : de kist werd er in de kerk bijgezet in een nieuw witgekalkt graf (in sepulchro novo dealbato)
in het « nieuw werk » van de 0.-L.-Vrouwekapel die door ridder
Guido voornoemd was Gebouwd. Deze translatie ging samen met
een plechtige uitvaart « met de dodenvigiliën ». (Volgens de aantekening van pastoor Anthonius Stalin in zijn Kroniek van Axel,
ed. A. de Mul, p. 89) . Denkelijk sluit hier de term « witgekalkt
graf » niet uit dat de wanden met enkele figuren in polychromie
waren versierd ?
E. N.
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UILENSPIEGEL TE DAMME

Op 22 augustus 1962 werd te Damme een « Uilenspiegelvereniging
gesticht met als specifiek doel « het meer bekend maken van Damme
als Uilenspiegelstad, het oprichten van een gedenkteken en van
een Uilenspiegelmuseum en bibliotheek... »
Een eerste keurig jaarboekje 1963 van 24 blz. brengt de kroniek
het verenigingsleven ; aan te stippen is de inhuldiging van het Uilenspiegelplaket op 28 oct. 1962 te Damme, en tegelijk in de drie
Duitse Uilenspiegelsteden (1\4611n, Schiippenstedt, Kneitlingen) . En
nu onlangs op 9 juni werd een Tijlmonument bij de kerk onthuld.
Onder de leiding van een dynamisch bestuur (voorzitters zijn :
van ambtswege burgemeester L. Houtave, en Hervé Stalpaert)
belooft de nieuwe Vereniging aan Uilenspiegel zijn verdiende plaats
te geven in het volksleven van Damme en Damme als Tijlstad
hoog te houden in eigen land en in het concert van tegenwoordige
(en toekomstige ?) Uilenspiegelsteden.
B.

DE TONG BREEKT BEEN

Omstreeks 1520 schreef Jacob de Hont, kapelaan en organist te
Axel in Vlaanderen, de volgende anecdote neer. (Mnl. Gedichten
en Fragmenten, ed. N. de Pauw II 331; Gent 1914). Latijn en
diets wisselen elkaar af ; het lati j n wordt hier in het nederlands
samengevat.
Een Brugse poorter had drie papegaaien waarvan de ene diets,
de andere frans, de derde latij n sprak. De poorter ging op reis.
Zij n vrouw, die alleen thuis bleef, kreeg weldra bezoek van een
j ongeman voor wie ze willig bezweek. De eerste papegaai, die zijn
meesteres in de armen van de bezoeker zag, zei in het diets :
« Dat en betaemt niet eender goeder vrauwen
Haren man te doene alsulke ontrauwen. »
Toen de vrouw dit hoorde, vreesde ze dat de vogel het aan
haar man zou uitbrengen en ze doodde de papegaai.
De franstalige papegaai zag dat gebeuren, sprong trouw zijn
kameraad bij en zei in zi j n frans :
« Par Diu le dite veritate. »
De vrouw hoorde 't en doodde terstond de tweede papegaai die
mogelijk het overspel aan haar man zou verklappen.
Nu bleef nog de derde papegaai die in 't latij n geschoold was.
Hij zag zijn twee kameraden liggen, martelaren van de waarheid
en van de trouw, en vreesde hetzelfde lot te ondergaan. En hij zei :
« Audi, vide, tace,
Si tu vis vivere in pace. »
(Horen, zien en zwijgen : zo ge wilt in vrede leven.)
En hij werd niet gedood.
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Kapelaan de Hont besluit die anecdote met de volgende rijmen :
Die tal clapt datti hoort ende ziet,
Tes jammer dat hem duecht ghesciet,
Maer die can swighen, sien ende hooren,
Vele pais es in hem gheboren,
Want men seit : « Die tonghe breict been,
Al en heeft sij selve gheen ».
Dit laatste spreekwoord komt voor in het Boek der Spreuken
25, 15 (Spreuken van Salomon, verzameld door de beambten van
koning Ezekias) : « Een zachte tong breekt het been » ; later overgenomen in de Wijsheid van Ben Sira (Ecclesiasticus) 28, 17. De
aanvulling van de spreuk met de perifrase « al en heeft sy selve
gheen » schijnt wel tot de middeleeuwen te behoren. In Engeland
komt de spreuk « Tongue breaketh bone, and herself hath none »
in oudeng. versie reeds voor in 1225 ; Smith-Harvey (Oxford Dict.
of English Proverbs) en Stevenson's Book of Proverbs geven er
talrijke varianten van uit de 13e tot de 20e eeuw.
Een mnl. versie « Tonghe breect beene, al en heeft si gheene »
is reeds voor de 14e eeuw opgetekend (MnlW VIII 544) . Latere
varianten van het type « Men seit : tonghe doet breken been, maer
si en doet ghenesen negheen » getuigen van een moraliserende
reactie die de harde zegging van de oude spreuk tracht te temperen.
De italiaanse zegswijze luidt : « De tong heeft geen been, en ze
breekt been », een inversie die in het origineel (la lingua non ha
osso, e osso fa rompere) bijzonder krachtig uitgedrukt wordt.
E. N.
IN DE PANNE SCHIJTEN : EEN KINDERSPEL

In mijn jongde te Deinze, toen we Katje-duik speelden (duikjeweg of verstoppertje) : de « blinde man », nadat hij met zij n ogen
toe of geblinddoekt tegen een muur of tegen een boom tot honderd
had geteld terwijl de maten zich verstopten, trok ongeblinddoekt
weg om ze te vinden. Telkenmale hij een maat ontdekte moest hij
luidkeels zijn naam roepen en teruglopen om zi jn standpunt te
tikken.
Liep de ontdekte het zeerst en kwam hij eerst aan de standpost
dan moest de blindeman dubbel lange staan omdat hij het spel
verloren had. Dan was het herdoens.
Riep de staander van verre een verkeerde naam door slecht ontwaren, dan kwamen al de speelmaten uit hun schuilhoek en ze
riepen luidkeels : « in de panne gescheten ! » en dan was het weer
herdoens.
Het spel wordt nog zo gespeeld in de oeverdorpen van de Leie.
In de dagelijkse omgang wordt « in de panne schijten » gebruikt
met betekenis : zich grof vergissen.
G. P. B
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CARPERGRUYS. — Broedsel van karpers (pootvis) dat in een
pootvijver van snoeken gebracht wordt. Daarover de volgende post
uit de stadsrekening 1430-31 van Geeraardsbergen (ed. Fris. p. 28) :
« Gecocht jegen Jooze den Ruwe 600. carpergruys ende dat gheworpen
up den poortservoir (stadsvijver) omme de sustenance van den snouken ».
LOGIER. — Persoon die een « loge » bewaart en openhoudt ; concierge van een loge. Een loge te Brugge was een verenigingsgebouw
of -lokaal hetzij van poorters (de nog bestaande Poorters Loge in de
Academiestraat), hetzij van vreemde kooplieden ; zo had Brugge in
de 15e eeuw de Veneetsche Loidge, de Lucoysen Loodse, de Genuesche
Logie. (Mn1W s.v. loodse ; Gailliard, Gloss. Flam. s.v. loge). In 1475
was Jacques de Coc « logier van den Genevoysche looge » ; in 1499
wordt Jan Miguot genoemd als « logier in de Veneciaensche loge ».
Een zekere Nicolas verschijnt in 1506 (in een franse tekst) als « logier
de Genevois ». Italiaanse teksten uit de 14e eeuw betreffende het
natiehuis van Lucca te Brugge spreken van « nostro logieri » en
« valletto della loggia » (1380) ; « loggiero mercatorum Venetorum »
(1478). Na 1506 schijnt de term « logier » verdrongen door « consierge ». (Marechal, Bankwezen te Brugge 145-146).
PILOTAIGE. — Loodswezen. In 1484 hadden de redenaars van het
Proossche te Brugge een onderhoud «metten stiermannen van Wendunen die daer ontboden waren up stic vander pilotaige » (Coutume
Prévóté, ed. Gilliodts, I 228). Ndl. teksten uit de 17e eeuw in
WNT s.v. pilotage.
TAFLETDRAGHERE. — Rondventer (marskramer) die zijn koopwaar niet in een « meerse » (korf) doch in een « tafelet » draagt. Een
tafelet was een platte kist die de straatkoopman vóór zich droeg (meestal
aan een draagzeel) en die hij bij gelegenheid opstelde op een lichte
(vouwbare) schraag. De tafeletdragher verkocht snuisterijen zoals kammen, paternosters (uit koraal en amber), voorwerpen uit biljoenzilver.
Val. hd. Tabulettkrámer ; ofra. tabletier (een Parijse ordonnantie van
1355 noemt naast elkaar « billonneurs, tabletiers, merciers errants » ;
Godefroy VII 617). Anno 1441 laten zich als poorter te Brugge inschrijven : Willem Hanghat van Antwerpen en Jan van den Oudennhevne, beide « omme tafletdraghere te zine ». (Poorterboek 1434-50,
f. 37',38v ). In 1504 krijgen « cramers, tafeletdraghers ende andere »
marskramers een standplaats toegewezen in de pand van de Freremineuren. (Gilliodts, Mémoriaux I 282). Vgl. Mn1W s.v. tafelet en
tifeletti r. Op te merken is dat ofra. «porter tablete » het beroep van
wisselaar betekent.
WATERGHELT. — Contributie van de ingelanden voor het onderhoud van de watergangen; alias watergeschot, waterincghelt; in VeurneAmbacht : ovine (ghelt) . Het St.-Janshospitaal te Brugge betaalde in
1400 de volgende contributies (Rekening f. 37") : « Van waterghelde
in Blanckenberghe van 1016 ymete 77 roeden lands... somme in ghelde
50 lb. 16 sc. 4 d. Van waterghelde in heys (Heist) van 577 ymete
23 roeden lands. . Van waterghelde in ysenpolre... » In de genoemde
wateringen had het hospitaal verscheidene hofsteden liggen. — Watergheld komt met dezelfde bet. voor in een Brugse oorkonde van 1333 ;
lie Verdam s.v. en Beekman in Mn1W XI 561.
A. V.
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VRAAGWINKEL

Oud-lepers Frans
De stadsrekening van Ieper (ed. Des Marez - De Sagher 11 444) formuleert de zaterdag in de octaaf van Lichtmis anno 1325 als volgt :
« Item le semedi wijtave de le Candeleir ». De vorm wijtave is een
lokale grafie voor « huitave » (octave) en behoort tot het romaans
(flandro-hennuyer) dat te Ieper geschreven en gesproken werd. Werd
dat romaans van de Ieperse rekeningen (die eerst vanaf 1326 in het
diets gesteld zijn) reeds methodisch bestudeerd ? Ik denk hier vooral
aan de dietse inslag van dat Ieperse « gallicum flamingum », zoals
het soms genoemd werd.

E. N.

Oude zichtkaarten van Damme
De oudste dateren van kort vóór 1914, zo verzekerde me een verzamelaar, in 1907 was er in heel Damme geen lokale zichtkaart in de
handel. Is dat juist ? Wie kan dat eens nazien in de verzameling
Verbouwe ?

C. B.

lepers drukje uit 1789

Een Brugs gelegenheidsgedicht dat te Ieper gedrukt werd in 1789,
terwijl er te Brugge zoveel drukkers waren, dat vind ik toch eigenaardig. Er moet een reden daartoe zijn, maar welke ? Het drukje, een
stuk verzen, uitgevoerd in-quarto « Tot Ipre, by de Wed. J. F. Walwein,
op de Lentemarckt », heeft als titel : « De Woonste der Godvruchtigheid, opgedraegen aen Mevrouw Anna Carolina Hennessy, 30ste Abdisse
der Abdye van den H. Trudo binnen Brugge, ingewyd 24 Mei 1789 ».
Dit drukje zal wel zeldzaam zijn, ik vind het niet in de Bibliographie
Yproise van Diegerick.

P. V. S.

De drie Goden van Poortere
Stoute Poortere gaf, bij gelegenheid van de uitvaart van de burgemeester, zijn beschouwingen ten beste over de soorten begrafenissen
(in Dorpslucht van Stijn Streuvels ; verschenen in 1914). Hij onderscheidde er drie naar de drie soorten klinkende munt waarmee men
te betalen had : « Er is, zei hij, een goudenie God, en een zilverie
God, en een koperie God ». Met gouden en zilveren God bedoelde hij
blijkbaar de hogere diensten als hooggeluid, negenlesse, drielesse en
klinkklank, m.a.w. alles wat « gezongen » was. Moet koperen God dan
verstaan worden als « begraven van den armen », d.i. op kosten van
den Dis of van de armenbus ?
A. P. D.

Hij moet nu naar Amsterdam
In 1830 werd er een liedje gezongen waarvan mijn grootmoeder
(Vichte t 1890) een paar verzen kende :
Hij moet nu naar Amsterdam,
daar is nu zijn land,
daar zijn zijne vrienden.
't Was uit de tijd van Jantje Kaas, zei ze, en er kwam nog iets bij
van « drie koleuren ». Is dat liedje ergens volledig opgetekend ?
L. V.

Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 82, Brugge
Abonnementsprijs : 125 F.
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BESCHRIJVING VAN VINKEM
DOOR PAUWEL HEINDERYCX OMSTREEKS 1680

Vinkem ligt maar « op een boogscheut » van Wulveringem,
als de klokken met Pasen uit Rome weerkeren moeten ze
opletten om niet te missen van kerktoren... Deze eigenaardige
situatie ligt in de naam V inkem weerspiegeld : zo leert de
legende die, bij gemis aan geschiedenis, de dochter van Wulveringem een fatsoenlijke plaats in de literatuur heeft bezorgd.
De bekende legende « Vinkem — Vindt hem » illustreert
die boogscheut uit Wulveringem. Met varianten. De boog
wordt nu eens gehanteerd door een vreemde ridder, dan
weer door de plaatselijke riddervrouw, die steeds beloven een
kerk te bouwen « op een boogscheut » en bij het afschieten
van de pijl het « historische » woord « Vin'hem » (vindt de
pijl) uitspreken : woord dat de doopnaam van de nieuwe
parochie geworden is.
De ridder-stichter van Vinkem is « een zekere onbekende »
edelman die zijn weg verloren heeft in de bossen van Wulveringem. De vrouw in de variante is de kasteelvrouw van
Wulveringem zelf. De verdwaalde ridder belooft een kerk
te doen bouwen zo hij zijn weg terugvindt. Hij belandt in
een open parochie van het Houtland (Wulveringem !), g ri jpt
er naar pijl en boog, zegt daarbij : « Waar die pijl valt, bouw
ik een kerk », en « Vin(dt) hem ! » zo roept hij tot het volk
dit hem om ri ngt. Ze vinden de pijl en op de vindplaats wordt
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de kerk gebouwd. En Vin-hem, Vinkem is de naam van die
nieuwe parochie gebleven.
De kasteelvrouw van Wulveringem is, in de variante, een
minder dramatische verschijning dan de ridder. Haar belofte
is een gril, een louter spel. Mevrouw zal tot tijdkorting een
kerk bouwen. De plaats wil ze op sportieve wijze bepalen :
« Geef me een kruisboog, en de kerk komt waar men de pijl
terugvindt ». Mevrouw klimt op de toren (van de kerk of
van het kasteel, naar beliefte van de verteller), schiet de pijl
af en « Vin'hem », zegt ze tegen haar dienaren, die de pijl
zoeken en vinden. En zo werd Vinkem-kerk gebouwd op een
boogscheut van Wulveringem-kerk-of-kasteel. (1)
De naam Vinkem komt in de oudste oorkonden onder allerlei
varianten voor : Veinghem (1128) , Veinchem (1185, 1296), Veighem (1174) , Vickinhem (1194) , Vicinghem (1226), Veinkeheem
(1231) (2) . De interpretaties van de naam hebben dan ook hun
geschiedenis. De Brugse Rijksarchivaris E. Vanden Bussche zag in
1881 duidelijk de heroïsche naam Vikingen (Noormannen) doorschemeren in die « noorse kustnaam » Vickinhem ( 3). Prof. Mansion (1935) daarentegen las er de idyllische vogelnaam « vink » in.
Voor Prof. Carnoy (1939) was Vinkem « het heem van de Fadingen» (of Fagingen), afstammelingen van Faido.
Pauwel Heinderycx, die anders gaarne op plaatsnamen etymologiseert, laat in zijn Beschrijving elke uitleg terzijde. Ook de legende
vermeldt hij niet. Uit dit stilzwijgen mag men misschien afleiden
dat de Vinkem-legenden eerst na zijn tijd, de 17e eeuw, ontstaan zijn.
De Beschrijving van Vinkem is uiteraard topografisch (feodaal)
en genealogisch opgevat. Ze bevestigt eens te meer dat de Veurnse
annalist voor zijn tijd zeer goed gedocumenteerd was over « land
en volk » van zijn gewest. Hij kent niet alleen het archief van
zijn stad. De beschreven plaatsen heeft hij gezien en hij weet telkens iets mede te delen over archeologische overblijfselen van huizen
en kastelen.
Deze eerste « historische schets » van Vinkem, die nagenoeg
driehonderd jaar oud is, bleef tot heden onuitgegeven ( 4) . Als
(1) Over de legende, zie J. Cornelissen, Nederl. Volkshumor II
201 ; F. Loncke in De Ware Vlaming I (1882) 50 ; E. Vanden
Bussche in La Flandre XII (1881) 112-113.
(2) K. De Flou, Topon. Wdb. (= DF) XVI, 490-493
(3) La Flandre XII 115-118. - M. Gysseling, Topon. Woordenboek
(1960) behoudt als gedocumenteerde vormen Veinghem, Veighem,
Veinckem met interpretatie : Faginga haim « woning van de lieden
van Fago ».
(4) De tekst wordt medegedeeld naar de ff. 61-64 van het handschrift dat beschreven wordt in Biekorf 1959, 345-346.
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document van 17e eeuwse geschiedschrijving behoudt de tekst zijn
waarde. En ook de inhoud telt nog, daar tot nu toe geen ander
pen zoveel bijzonderheden over feodaal Vinkem heeft medegedeeld.
A. V.

VINCKEIVI
De prochie van Vinckem is eene houtlandtsche prochie, groot
in lande 1185 ghemeten 2 lijnen 73 roen, ende sy is van grooten
transport ( 5) . Sy betaelt in 100 pond parisis ghestelt op de prochien
van de ceure ( 6) 1 pond 15 sc. 10 p. ende draegt meer als naer
advenante van haere grootte van lande 13 sc. 3 p.
Alhier is eene seer schoone oude kercke, ende de torre is ghemaeckt anno 1500, de welcke schoon ende cloeck is.
De ceure (pastorij) van deze kercke behoort toe aen het clooster
van Loo, die daer eenen pastoor stellen.
De Torreele
Daer syn op cl ese prochie drie verscheyde leenhoven ghehouden
van den burgh van Veurne, daer van het eerste ghenaemt is de
Torreele (al. t'Hof ten Torreele ; Drie Torreelen), gheleghen verre
west van de kercke, alwaer voortyden ghestaen heeft een groot
casteel, welcke by lanckheyt van tyde vervallen is. Anno 1640
waerender noch groote ghebouwsels, dewelcke alsdan door blixems
werden afghebrant ; der bleven nog staen drie groote hooghe ende
dycke torren met veele meuren, maer alsoo den eyghenaere van
dit goet daer nooyt en trachte te woonen, soo hebben sy dit alsdan
laten bouwen alleenelyck voor eenen pachter ende hebben noch twee
toorens laeten staen, die sy deden leeghen.
Dit heeft hier voortyden gheweest een wonderlyck groot ghebouw, het welcke staet op eene seer hooghe moote, daer men overal
vynt groote, dycke ende oude fondamenten ende den grondt omringhelt met eenen groote diepen wal, ghelyck ook het nederhof
ende boomgaerden ( 7 ) .
Dit huys is verre gheleghen van de kercke, maer het heeft eenen
vryen peirdewegh door alle de landen omme naer de kercke te ryden,
ghelyck het oock heeft eenen anderen vryen peirdewegh om naer
het Swaenken te comen tot den grooten sandighen Veurnewegh.
Dit leenhof is groot in foncier 100 ghemeten 177 roen, daer van
ghehouden syn 49 achterleenen. 't welcke van outs ende van langhen tydt toebehoort heeft aen het seer oudt ende edel gheslachte
van Henin-Lietaert ( 8) .
(5) Transport van Vlaanderen = kadaster ; Biekorf 1962, 354.
(6) Keure : kasselrij.
(7) A. Verbouwe, Iconografie Veurne nr. 695 (Gezicht op het oud
kasteel in 1816, door Serafijn Vermote). DF XV 988 (het goed reeds
vermeld in 1457) .
(8) Coutumes de Furnes IV (ed. Gilliodts, 1897), p. 400-401.
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Anno 1446 behoorde dit leen noch toe aen Mr. Boudewyn Henin
Lietaert, heere van Bossut (al. Bushuut, Boussu) die het achterliet,
anno 1468 aan Mr. Pieter de Henin, heere van Bossut, synen soone,
die dit leen oock achterliet aen Mr. Geeraerd de Henin, heere van
Bossut, ook synen soone, die dit leenhof liet in volle douarie aen
vrouwe Anna Carondelet, syne weduwe, dewelcke trouwde ten
tweeden houwelycke anno 1500 met Mr. Jan van Luxenberghe,
bastaert van St. Paul, heere van Boubadure (al. Boubourdin) . Ende
naer de doodt van den voornoemden Mr. Geeraerd de Henin ende
syne huysvrouwe de Carondelet, is dit leen vervallen op Mr. Jan
de Henin, heere van Bossut, hunlieden soone, die het anno 1540
achterliet aen vrouw Ireine de Henin, syne dochter, bij verdeelynghe
jeghens haeren broeder, de welcke trouwde met. . de Merode ende
liet dit leenhof aan vrouwe Margareta de Merode, haere dochter,
de welcke was huysvrouwe van Mr. Antonius de Balliul, die dit
leenhof oock achterliet aen vrouwe Allyse de Balliul, haere dochter,
welcke trouwde Mr. Gilles de Dion, ende is van daer vervallen
op vrouwe Anna de Dion, huysvrouwe van Mr. Ignatius de la
Tramerie, baron de Roisin, byder doodt van vrouwe Allyse de
Balliul, haere moeder.
Ende anno 1645 is dit wederom vervallen byder doodt van de
voornoemde Anna de Dion op Caerles Boudewyn de la Tramerie,
haeren soone, die het achterliet, anno 1670, aen Mr. Jan Frans
de la Tramerie, baron de Roisin, sijnen broeder.

Het Scheurvliet
Het tweede leenhof van dese prochie wordt ghenaemt het Scheurvliet (al. t'Hof van Scheurvliet), gheleghen suytoost van de kercke,
danof het foncier groot is 20 ghemeten 2 lynen, daervan ghehouden
syn 18 achterleenen, ( 9 ), alwaer in voorleden tyden ghestaen hebben
schoone ghebouwsels, soo men can bemercken uyt de hooghe moote
omrynghelt met eenen wyden gracht.
Dit leenhof heeft langhen tydt toebehoort aen het gheslachte van
de Craenen (10) .
Anno 1525 behoorde het toe aen Pieter de Craene, 't welcke
anno 1543 vervallen is op Frans de Craene, synen soone, ende dan
weder op Jan de Craene, soone van den voornoemden Frans. Ende
is met de doodt van Jan, anno 1554, vervallen op jonckvrouwe
Louyse de Craene, syne dochter, de welcke trouwde met joncker
Ferry de Cressin, heere van Larcan (al. Lacour) . Welck leen daer
naer vervallen is, anno 1613, op Mr. Ferry de Cressin, heere van
Larcan, priester ende canoninck van Caemeryck, ende anno 1655
is dit leen vervallen by der doodt van den voornoemden canoninck
(9) Coutumes de Furnes IV 398-400. DF XIV 264.
(10) Over de (verwarde) genealogie de Craene, zie A. Merghelynck, Le Château de Beauvoorde I 38-50 (Brugge 1900-1901).
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op joncker Louys Charles de Wasieres, synen neve, den welcken
dit leen vercochte, anno 1662, aen joncker Ferdinandus Vertegans.

Het Testefort
Het derde leenhof van dese prochie wordt oock ghehouden van
den burgh van Veurne ende wordt ghenaemt het Testefort (al.
t'Hof van Teste fort ; t'Hof ter Huutinghe), gheleghen verre oost
van de kercke. Het foncier is groot 10 ghemeten min eene lyne, daer
van ghehouden syn 6 achterlenen ( 11 ). Men siet niet datter voortyden daer eenighe groote ghebouwen souden ghestaen hebben.
Dit leenhof heeft anno 1520 toebehoort aen Heektoor van Bambeke, ende is vervallen op syne cleyne dochter ghenaemt jonckvrouwe Margrieta Demets (al. de Muts), de welcke trouwde met
Mr. Joris Knibbe, eersten pensionnaeris van Veurneambacht (12),
welck leen byder doodt van deselve j onckvrouwe vervallen is op
Joris Knibbe, haeren soone, die het achterliet anno 1580 aen Caerles
Knibbe, priester, synen soone, ende anno 1639 is het vervallen by
der doodt van d'heere Caerles op j oncker Joris, synen broeder, den
welcken stierf anno 1658 zonder kinderen ende neven, als wanneer
het verviel op joncker Charles de Briarde, heere van Beauvoorde (1s),
als synde den naesten hoir, den welcken anno 1663 hetselve liet
achter aen Mr. Pieter de Briarde, heere van Beauvoorde, synen
broeder.

Het Blauhuys
Daer staet op dese prochie noch een schoon huys ghenaemt het
Blauhuys, daer medegaende 40 ghemeten erve, gheleghen verre suytwert van de kercke ( 14 ), 't welcke anno 1558 gheheele nieuwe ghebouwt is gheweest door Cornelis Malegher, landthouder van Veurneambacht ( 1J ), ende mits syne doodt verviel het op joncker Caerel,
synen soone, oock landthouder, ende byder doodt van den voornoemden Caerel, is het vervallen op j oncker Roelant Malegher, oock
synen soone, den welcken stierf zonder kinderen. Ende is dit goet
alsdan vervallen op vrouwe Jaqueleyne Malegher, syne suster, huysvrouwe van Mr. Nicolais Triest, baron van Auweghem, ende naer
de doodt van de voornoemde mevrouwe Jaqueleyne is het toeghecomen aen joncker Alexander Triest, baron van Auweghem, haeren
soone, die stierf onghetrouwt, ende dit goet wiert alsdan gheerft bij
j oncker Emanueel Triest, baron van Auweghem, synen broeder,
die het vercochte aen eenen coopman van Antwerpen anno 1661.
(11) Coutumes de Furnes IV 401-402. DF XV 786.
(12) Over Joris Knibbe, heer van t'Hof van Testefort, en zijn
afstamming, zie Merghelynck, Château de Beauvoorde 156-58.
(13) Merghelynck, Château de Beauvoorde I 116.
(14) DF II 136.
(15) A. Merghelynck, Recueil de généalogies I 233 ; II 567. De
grafsteen van Cornelis Malegheer in de kerk van Vinkem is er
bewaard gebleven.
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UIT 'T BEGIN VAN D' EEUWE
In het jaar onzes Heren 1906 deed ik mi jn eerste communie.
Het was op 16 maart en het regende dat 't goot. Echte maartse
buien. Wij leerden ons eerste-communiesanctje van buiten ; het
begon alzo :
Oh ! in welke vreugdeklanken,
In welk lied van lof en eer,
Zal mijn kinderhart U danken,
Waar Gij rust voor d'eerste keer !
Dat was een gedicht van onze pastoor Ursmarus De Bouvrie,
geboortig van Sint-Antelinks, die mij naderhand ook hielp trouwen.
Het was een goede pastoor van te lande, die koornlawerken kweekte
en nogal struislawerken. Het was zowat een vriend van den huize
want hij verplichtte zijn zuster en ziin meid van bij mi jn moeder
hun kleren te laten maken. Ik 'n kan bij u niet komen voor mijn
soutane zei hij, maar 'k zal u de penning doen junnen door mijn
vrouwvolk.
Daags na d'eerste communie was de wind gekeerd naar noordwest. 's Nachts was het dikke gesneeuwd en daarop beginnen vriezen
steen en been, bij zo verre dat ze de Leie toetrokken en wij schaverdijnden in april.
De zondag daarop zouden wij op reize gaan naar Gent, naar de
Sint-Pietersfoor. Dat was te Deinze gebruikelijk. Van af Zulte
gingen ze naar de foore van Kortrijk, dat was beterkoop van trein.
Voor de jongens en de meisjes die hun eerste communie gedaan
hadden was die reis de bekroning van de prille jeugd, vaarwel aan
de schole, want het merendeel wist al dat ze zouden op stiel gaan of
naar de fabriek.
Deeske Meire, schoenmaker en herbergier uit « De Krone », zei
« bij mij moeten ze allemaal naar de fabriek ; sichten Izegem en Tielt
schoen maken met de machine 'n verdienen wij 't zout in onze pap
niet meer, en ik 'n kan geen lanteernontsteker worden omdat ze
mijn vader al plezier gedaan hebben met stoeltjeszetter in de kerke.
In De Krone 'n is niets te verdienen want op de Molenhoek zijn
't al sukkelaars die naar Vrankrijk gaan en na de kampagne met
een kerselare staan bij bakker en winkelier ».
'k Heb de Meire's weten naar de fabriek gaan en 't was hun geluk,
want op zestien-zeventien jaar trokken ze naar Amerika en wij
'n hebben ze nooit meer weergezien. Ze stelden het wel en daar
moet nog een van zijn die leeft, in Oost-Moline.
Ze gingen naar de fabriek, om wieltjes te helpen maken voor
kinderwagens. De grote Meire was daar vuurmaker voor 't smelten
van duivelsvel, dat hij zei, dat was rubber smelten voor volle
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te weke.
Op dien ouderdom gingen de jongens een klein half uur verre
naar 't werk. Schaf tijd een kwartier ten achten en een kwartier ten
vieren. Na de noenstond, van twaalf tot één was 't lopen, 't eten
binnenslikken en weer naar de fabriek. Om de kloefen te sparen
draafden ze barvoets want een paar kloefen kostte zes dikke stuivers,
dat was meer dan een weekloon, en in de weerdij van een maand
ze waren versleten.
Hard werken en de magere kost waren de redens waarom mijn
maten van d'eerste communie-lering zo vroeg naar Amerika trokken.
's Morgens sloo van koffie, met roggestuiten, 's noens eerdappels
met ajuinsaus en pap, en 's avonds omgekeerd, pap met eerdappels.
« En als ik getrouwd zal zijn » zei de groten Meire een keer tegen
zijn moeder, «'k zal drie keers daags vlees eten. » Dat 'n was maar
een dreigement want op de Molenhoek 'n is hij nooit getrouwd
geraakt, maar in Oost-Moline was 't drie keers daags vlees.
Met den uitkomen, vóór den anderen oorloge, schreef hij mij.
« En aan tafel is 't hier beter dan bij ons op de kermissen. 's Nuchtens een biefstuk dat over de telloore hangt en daarmee wit brood
en eerdbezies vers uit de lochting en 's noens soep met een halven
daalder rundsvlees in en 's avonds al dat den hemel geven kan en
ik 'n make daar niets af van zo verre van mijn volk van de Molenhoek te zitten, want ze 'n zijn 't poer niet weerd om in hun gat
te blazen. Ik 'n smelte hier geen duivelsvel meer gelijk in den tijd
te Pulzen's maar ik giete gesmolten staal in zandputten, voor stukken
te maken van ploegen voor de ploegfabriek van Deere, maar met
kloefen aan 'n gaat dat niet en wi j staan hier met leerzen aan,
voor, als g'er neffens giet, dat 't gesmolten staal in de kloefen
niet 'n zou druipen en je voet is afgebrand en je staat minke voor
de reste van je leven. 't Is gebeurd met Seppen Van Lancker die
daarvan een half jaar achter stove zat en nu aan 't letterzetten is in
de Vlaamse gazet, de Gazette van Moline. En, beste vriend, zeg
maar dat ik een kruiske over de Molenhoek make en doe de complimenten aan al de beste kameraden van vroeger, aan Metten
Matton, niet die uit de Leihoek maar de zoon Miel, den hengsteboer
van den Dries, en aan de scheeven Dobbelaere, en aan Guustje
Van Hove, is 't waar is hij met zijn vader naar 't Franse gaan
boeren, en aan al de mannen van den Dries, en als ik moete soldaat
worden ik 'n kome niet af en ben ik deserteur, 't is in Gods name.
Is 't waar is Maria Van Daele al getrouwd ? Alzo verkijkt een mens
zijn kanse. Zodus, beste vriend, laat mij weten de staat van uw
gezondheid en hoe het gaat met al die karrelappers van 't kouterke
en ook de beste groeten van Aureel Van Hecke, die ook bij John
Deere werkt, en van Krulle Veys die altijd dat fabeltje moest op-
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zeggen van Op het Graf van Moeder en Zoon, de zaterdag voornoene. En Krulle zijn broer zit hier ook, maar hij is een grote
man aan 't worden want hij is getrouwd met de dochter van een
grote store, menschen van Kaprijke, en hij krijgt regelmatig bezoek
van vader Nottebaert, de pastoor van Mishawaka, en die hier alleman kent. »
Zo schreef de groten Meire, met zijn drie keers daags vlees, opstandig tegen zijn moeder om der wille van de pap met brokken,
en de wrok in 't herte tegen Deeske zijn vader, die hem geen stiel
'n hadde willen laten leren.
Ze zijn al een halve eeuwe weg, de Meire's en de Naert's, de Biesbroeks en de vijf zoons van Petrus Eeckhoute, al schoolkameraden,
en de vier dochters van denzelven, en al die andere. Ze trokken
westwaarts en beginnen ginder nu zeere uit te sterven. Aureel Van
Hecke ging dit jaar op pensioen na vijftig jaar werken bij John
Deere. Ze trokken westwaarts en later, ik, in 't Oostergat, en 't is
nog dank zij 't eerste-communieseizoen met den uitkomen dat een
mens op zulke dingen uit zijn jongde peinst.
Maar 'k ben een beetje van de werke weg verzeild met van dien
groten Meire te beginnen.
En kijk, zie, daar is nog iets uit mijn eerste-communietijd.
Op dien zondag van 't jaar zesse, mijn moeder stond mij te wassen en mijn vader miek hem veerdig voor de reize. Wij zouden naar
Gent naar de foore gaan.
Bij 't aantrekken van mijn vers gewassen en gestreken wit lijnwaden hemde, stapt mijn peter binnen en zegt hij :
— Ah, jongen, ge trekt naar stee.
— Neen ik, peter, we gaan naar Gent.
— Wel, de stee dat is Gent. Is d'eerste keer dat je naar Gent
gaat ?
— Ja 't Peter.
— Dan moet je twee hemden aan doen. (Mijn moeder loech)
— Waarom ?
— Wel, al wie den eerste keer naar stee gaat moet één hemd
aan de stadspoort hangen. Te Gent aan de Kortrijkse Poort. Ze zijn
daar streng op.
Wat de betekenis van die oude gewoonte of die oude scherts is,
heb ik nooit begrepen en begrijp het nog niet.
Is er iemand die kan zeggen waarop die bewering van mijn peter
berustte ?
Mijn peter 'n was van de domste niet en heeft dat zeker niet uit
zijn duim gezogen, maar wellicht werd dat sinds eeuwen naverteld.
Daar moet aan dat hemd en die stadspoort toch iets vast te knopen
zijn. Wie is 't die 't weet ? Die 't weet zal 't zeggen.
G. P.

BAERT
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VERDWENEN BLAZOENEN
VAN WESTVLAAMSE REDERIJKERSKAIVIERS
Slechts van een dertigtal oude blazoenen van vijfentwintig
Westvlaamse rederijkerskamers is een afbeelding bewaard
gebleven ( 1 ). Van een aantal andere Westvlaamse kamers
bestaat evenwel een uitvoerige beschrijving of een beknopte
aanwijzing over hun verdwenen blazoen. Meestal komt die
blazoenbeschrijving voor in de doopbrief welke deze Westvlaamse kamers ontvingen van een hoofdkamer, inz. van de
Ieperse hoofdkamer « Alpha en Omega ». In zijn zeldzaam
geworden werk « Le théátre villageois en Flandre » heeft
Edmond Vander Straeten in voetnoten verscheidene merkwaardige blazoenbeschrijvingen opgenomen, door hem ontdekt
in het archief van de Ieperse hoofdkamer, dat gedurende
de oorlog 1914-1918 verloren is gegaan. Van andere Westvlaamse kamers geeft deze auteur slechts een zeer beknopte
aanduiding van het blazoen. In de hierna volgende lijst, die
hoofdzakelijk gesteund is op het werk van Vander Straeten,
geven wij zoveel mogelijk van iedere kamer : naam, devies
of kenspreuk, patroon en beschrijving van het blazoen, waarvan ons geen afbeelding bekend is (2).
ALVERINGEM

1. Op 1 juni 1534 erkende de hoofdkamer Alpha en Omega
een rederijkerskamer, waarvan naam noch patroon ons bekend zijn.
De nieuwe gilde had als kenspreuk « Scamele in de buerse ». Als
blazoen mocht de erkende kamer « voor heurlieder parure ende in
huerlieder standaert. stellene, een vrouwe met een plume in haer
hant ende boven hueren hoofde eenen Gheest met een rollekin,
daerinne gescreven : Famis disje laus labia tua >>. Volgens een aan(1) De bekende blazoenen uit West-Vlaanderen hebben wij beschreven in het artikel Blazoenen en deviezen van de Westvlaamse
rederijkerskamers, in tijdschrift West-Vlaanderen, jg. 1963, nr. 70,
biz 246-261.
(2) Gebruikte afkortingen :
VS : Vander Straeten (Edmond), Le thédtre villageois en Flandre,
2ième édition. Bruxelles, Libr. A. Tillot, 1881, 8°, 2 dln., ill., 355
+ 315 blz.
BB : Bibliotheca Belgica, 2ième série, t. II (BI - Chambres),
C. 643 : Chambres de rhétorique et sociétés dramatiques des PaysBas, depuis leur origine jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Belgique.
Chambres secondaires. Gand, Vanderpoorten, 1891-1923, 12°, 192 blz.
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een wagen in eene beurs ». Had de Aeveringemse kamer misschien
ook een ander blazoen met deze laatste figuren, zoals te Veurne
de kamer « Arm in de beurs en van zinnen jong » in haar embleem
een beurs met daarin een arm vertoonde ? (VS II 20-21).
ANZEGEM

2. Tijdens de tweede helft van de 18e eeuw ontstonden in deze
gemeente meerdere toneelgroepen die een kortstondig bestaan kenden.
Alhoewel zij niet erkend schijnen geweest te zijn, hadden zij een
blazoen en kenspreuk. De « 1 everaers van Rhetorica » (1761) , de
« Rym-konst-minnende Joncheyt van den Cruysweg » (1763) en
de « Vreédlievende minnaeren » (1787) voerden in hun blazoen
een blauwe korenbloem.
3. De kamer « Konstvoedende reden-broeders » (1781) die de
kenspreuk « Verzaemt in vrede » aannam, had een lauwerkrans als
blazoen.
De Anzegemse kamers hadden de HH. Elooi en Jan-Baptist
samen als patronen. (VS II 21-23 ; BB 4-5).
AVELGEM

4. In de tweede helft van de 18de eeuw bloeide de rederijkerij
in deze gemeente. Verscheidene kamers die daar ontstonden hadden
een lisbloem in hun blazoen, als de « Leersuchtige liefhebbers van
retorica » (1752) die de H. Barbara als patrones vereerden, de
leverige en constminnende liefhebbers van rethorica » (1779) en
de nadien ontstane verenigingen die ook een gelegenheidskarakter
schijnen gehad te hebben (VS II 33-34 ; BB 8-9) .
BEVEREN-AAN-DE-IJZER

5. Op zondag 4 januari 1544 ontving de kamer « Troostlusters
van Beveren » haar doopbrief van de Ieperse hoofdkamer. Als
patroon vereerden de Troostlusters de H. Geest. Hun kenspreuk
is een zinspeling op deze devotie : « Dien troost [H. Geest] elc
luste », waarnaar de gildebroeders ook geheten werden.
In hun doopbrief wordt hun blazoen of « paruere » uitvoerig
beschreven zoals zij dat mogen dragen « in standaert, wimpele,
schilde, blasoene ofte up hueren mauwen ende cleederen daert
hemlieden belieft te draeghene : de figuere vanden Synsschendach,
de vergaderinghe vanden Apostelen, Maria inden middele, ende
den heleghen Gheest nederschietende uuten wolcke, Rethoricka onder
zittende, wysende metter rechterhand naer den heleghen Gheest
hebbende in een rollekin : Dien troost elc luste » (VS II 47 ;
BB 17) .
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6. De rederijkerskamer werd opgericht in 1722 onder de bescherming van de H. Rochus met als devies « Noodt soeckt troost ».
In 1814 kwamen de « Redenryke broeders der con f rerie van den
H. Rochus » nogmaals op de planken. Dit toneelgezelschap had als
embleem de Gedurige aanbidding van het H. Sacrament (VS II
72 ; BB 27-28) .
DRANOUTER

7. De kamer « Goedthertighe cruysdraeghers» werd erkend door
de Ieperse hoofdkamer Alpha en Omega op 10 september 1774 en
had als beschermpatronen Christus die het kruis draagt en de
H. Lucia. Het vaandel werd in het octrooi beschreven als volgt :
« De verbeeltenisse van den cruysdraeghenden Saligmaeker, aen
d'eene zyde van hun vendel ofte standaert, ende aen d'ander
zyde de bloedtgetuyge Lucia met kenspreuk « Goedthertighe cru ysd raeghers ». Het reglement beschrijft ook de kledij van de confreers (VS I 331-335, II 78 ; BB 38).
GULLEGEM

8. In 1752 worden « De Fonteynisten » vermeld, met de H. Antonius als patroon en met het devies (chronogram) « Vloeyt in
liefde Gulleghem ». Deze kamer bleef bestaan tot in de tweede helft
van de 19de eeuw en bezat nog haar oud blazoen toen Vander
Straeten zijn werk schreef (VS 1261, II 102-103 ; BB 60) . Deze
auteur zegt evenwel niet wat er op dat oud blazoen stond.
HOOGLEDE

9. De Ieperse hoofdkamer erkende op 16 mei 1779 de rederijkerskamer « De Vereenigde minnaers van Redevoeringe », die zich
onder de bescherming stelden van het H. Sacrament des Autaars.
Op de gildevlag stond het H. Sacrament afgebeeld met de kenspreuk van de kamer « Op d'hoogde groeyd den Oly f boom » (VS I
341-351, II 115 ; BB 68).
MANNEKENSVERE

10. Op 6 mei 1520 bekrachtigde de hoofdkamer Alpha en
Omega de kamer van deze kleine gemeente. Deze kamer had als
kenspreuk « Van herten reyn » en stond wsch. onder de bescherming
van Onze Lieve Vrouw.
Volgens de doopbrief van 1520 vertoonde het blazoen « eene
Maria beelde met Jhesus in hueren aerme, eenen Gheest boven
hueren hoofde staende in de wolke met rayen up huer hooft
dalende, onder huer voeten de wapene van Mannekensvere » (VS II
150-151 ; BB 92-93) .
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11. De kamer « De Lichtgelaeden » bestond reeds in 1560 en
stond onder de bescherming van de Vijf Heilige Wonden van
Christus. Haar blazoen is ons niet bekend. In 1738 werd een
« costelycken standaert » aangekocht (Rembry-Barth, Hist. de
Menin I 581 ; BB 96) .
NIEUWKERKE

12. De rederijkerskamer met kenspreuk « Blyde van Sinnen »
werd erkend op 12 oktober 1520 door de Ieperse hoofdkamer, die
als « huerlieder paruere een herte met een Ste Barbele daerinne »
toestond (VS II 170 ; BB 112) .
NIEUWKAPELLE

13. Het reglement van een rederijkerskamer werd door de plaatselijke overheid goedgekeurd op 17 juni 1784, alhoewel er vroeger
reeds een toneelkamer bestond. Op het einde van de vorige eeuw
bewaarde men daar in de crildekamer een blazoen dat het jaartal
1561 droeg en waarop een H. Geest afgebeeld was met het devies
Ik trooste de devote » en de woorden uit het Evangelie van de
H. Mattheus « Betrouwt dochter, Uw gelove heeft u gezond gemaekt » (VS II 172 ; BB 118) .
OOSTVLETEREN

14. De kamer « Lichtbekeerde Magdalenisten » werd erkend door
Alpha en Omega op 6 november 1541 en had de H. Maria Magdalena als patrones. Volgens de doopbrief mochten zij dragen « huerlieder paruere in standaert ofte op huere mauwen van hueren habiten
ofte elders daert hemlieden belieft... » Dat blazoen zag er uit als
volgt : « eenen staenden gecleeden God, met blooten handen ende
voeten ; voor hem cnielende Magdaleene, metter opene busse in de
handen ; boven den God in de wolcke, eenen Heleghen Gheest
met lettren ende figueren daerontrent, luudende aldus : « Wy lichtbekeerde Ma,gdaleenisten, voor God die gheëerde blomme van
artisten » welcke wolcke ende Heleghen Gheest hemlieden gheconsenteirt es uut zonderlicke gratie » (VS II 180-181 ; BB 124) .
Uit deze tekst blijkt dat de hoofdkamer slechts bij uitzondering
toestond in het blazoen een H. Geestfiguur, nl. een duif, te voeren.
In de praktijk komt een duif, afbeelding voor de H. Geest, toch
vaak op de blazoenen voor.
OUTRIJVE

15. In deze gemeente worden de « Rymkonstminnende leerlingen »
vermeld in 1768. Zij voerden een lisbloem in hun blazoen, zoals
in het naburige Avelgem (VS II 31; BB 8) .
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POLLINKHOVE

16. Op 29 j uni 1700 erkende de hoofdkamer Alpha en Omega
de rederijkerskamer « Marianisten salighe gheteekende» die reeds
vroeger bestond als een godvruchtig broederschap van Onze Lieve
Vrouw van het H. Scapulier. Krachtens die doopbrief mochten de
confraters van dat broederschap « . . van nieuws erfgeren eene confrerie tot meerder eere Godts ende glorie van syne heylighe moeder
onder den tytel van het voornoempt Scapulier, midtsgaders excercitie van hunne confreren, omme door dien middel den dienst
van den Almoghenden te augmenteren alsoock van syne heylighe
moeder... »
Als blazoen mogen zij in hun standaard voeren « ... de coluren
wit ende root, met representatie vande heylighe moeder Godts
Maria, van den heylighen Scapulier ende den heylighen Simon
Stock. » (VS II 191-193 ; BB 129) .
RAMSKAPELLE-AAN-DE-IJZER

17. Op 18 mei 1752 erkende de Ieperse hoofdkamer Alpha en
Omega de nieuwe rederijkerskamer van deze gemeente, welke ontstaan was uit de handboogschuttersgilde. De nieuwe toneelkamer
stond onder de bescherming van het H. Sacrament en had als
kenspreuk « Minnaers der waere spys ». De gildebroeders mochten
dragen « voor blasoen in hunnen standaert, de verbiltenisse van de
H. Remonstrance met twee persoonen knielende ter syden, aenbiedende hun hert.. » (VS II 197 ; BB 132) .
SINT-DENIJS

18. De « Leerzuchtige konstminnaers van Rhetorica », vermeld
in 1777, hadden een korenbloem in hun blazoen (VS II 206-207).
SINT-JAKOBSKAPELLE

19. De kamer « Van achter vroet », in 1509 aan het spel te Diksmuide, lijkt geen verband te hebben met de nieuwe gilde « De
reysende pelgrims », die erkend werd door de Ieperse hoofdkamer
op 10 januari 1723 en onder de bescherming stond van de H. Dakobus de Meerdere : In hun goedgekeurd rekwest vroegen de gildebroeders « met standaert en blasoen op het toneel te gaen ». Wat
er op dat blazoen voorgesteld werd is ons niet bekend (VS II
208-209) .
STADEN

20. De kamer « De Onnozelen » werd erkend door de Ieperse
hoofdkamer op 12 mei 1549 en had de H. Anna als patrones. Het
blazoen van de Stadense kamer vertoonde « eenen Gheest inde
wolcken ende een lammeken ende een dic met een van, wesende den
tytle die Onnozele van Staden.. » (VS II 217-218) . « Dic » beduidt
hier wsch. « titel » en « van » moet wsch. « vaan » zijn.
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STAVELE

21. Op 22 april 1714 werden het blazoen, het devies en de titel
van de heropgerichte kamer « De Troostverwachters » erkend door
de Ieperse hoofdkamer. Op 22 mei 1719 volgde de goedkeuring
van het reglement van deze kamer. Het blazoen stelde voor « De
representatie d'Hemelvaert Ons Heeren Jesu Christi op den berg
van Oliveten, Maria syne moeder, ende d'apostelen rontom den
berg. Aen d'eerste syde, 't wapen van Spaignien. Aen slyncke syde,
't gone van den grave van Horen. Ende van onder, een ander
hebbende een hermynen grondt met een rooden bandt. » Op de
lijst van het blazoen stonden de woorden « Int jaer 1589 waren
wy allen als pachters, in de prochie van Stavele als Troostverwachters ». De vlag van deze kamer vertoonde een Boergondisch
kruis, op een achtergrond van schuin geplaatste witte, rode en
violette strepen (VS I 219-221) .
In het in 1719 goedgekeurde gildereglement wordt de kamer
betiteld : « Fontenisten, Troostverwachters ende Lichtdragers van
het heyligh Sacrament des Autaers » (VS I 203-209) .
WESTOUTER

22. De Ieperse hoofdkamer erkende op 15 mei 1776 de nieuwe
rederijkerskamer « De Barbaristen », opgericht onder de bescherming
van de H. Barbara met als kenspreuk « ,Door liefde vereenigt ». Op
de standaard van de kamer stonden afgebeeld, op de ene zi jde, de
H. Eucharistie, en op de andere zijde, de H. Barbara, met de
kenspreuk (VS II 247-248 ; BB 186) .
WESTVLETEREN

23. Een vlag van de rederijkerskamer uit 1601 en een andere uit
1640 hingen in 1737 in de parochiekerk, waarin ook een altaar
stond, opgericht in 1616 door de rederijkers. Deze kamer, die
eerder een godvruchtig genootschap was, droeg de naam « Guide
van Onze Lieve Vrouwe van Stantvastagheyt ». Op het verzoek
« gheerigeert te worden in rethoryke ghulde » met als kenspreuk
« Die van Standtvastigheyt vernieuwt door Eendraghtigheyt » werd
door de Ieperse hoofdkamer ingegaan op 30 mei 1739. Voor het
blazoen zou in een volgende bijeenkomst met het bestuur van de
gilde, een beslissing getroffen worden (VS II 248-249) . Welk
blazoen er aangenomen werd, is ons niet bekend.
WIJTSCHATE

24. Op 27 maart 1760 erkende de Ieperse hoofdkamer de nieuwe
rederijkerskamer « De Medard isten », met kenspreuk « God verlicht
den geest » en als beschermheilige, de H. Medardus, patroon van
de parochie. « Voor blazoen in hunnen standaert » mochten de
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gildebroeders dragen « de verbildenisse vanden geseyden H. Medardus met de voormelde sinspreuk... » (VS. II 256-257 ; BB 191.
Reglement van 1760 : VS I 326-330).
WULVERINGEM

25. Een nieuwe rederijkerskamer werd erkend door de Ieperse
hoofdkamer op 16 maart 1699 met als naam « De Fonteinisten »
en kenspreuk « In eendrachtigheyt vloeyende ». Zij had als beschermheilige Onze Lieve Vrouw van het Scapulier. In het blazoen mocht
de kamer « draeghen de coleuren wit ende voilet met de representatie van de h. Moeder van het Scapulier ende persoon van den
H. Simon Stock... » (VS II 255-256 ; BB 190-191) . Dat blazoen
was hetzelfde als dat van Pollinkhove.

Uit dit overzicht blijkt duidelijk dat de grote meerderheid
van de blazoenen en vaandels van godsdienstige aard was.
Het H. Sacrament, Christus, Onze Lieve Vrouw en de H.
Barbara komen het meest op die emblemen voor. Vooral
in de 18e eeuw bestonden nauwe banden tussen de godsdienstige broederschappen en de rederijkers. Godsdienstige
stukken, als levens van heiligen, kwamen ten andere dikwijls
voor op het repertorium van onze dorpsrederijkers.
Kenmerkend is ook dat de kamers uit de dorpen in de
Scheldevallei in hun blazoen een koren- of een lisbloem
voerden.
V. ARICKX

VAN JOOS NAAR JOZEF
De naam Joos (Judocus ; ook Justus ; vrouw. Josyne) is een van
de zeer verspreide doopnamen in Vlaanderen vanaf de 15e eeuw.
In West-Vlaanderen (Midden en Zuiden) wordt die naam gedragen in bijna ieder familie gedurende de 17e eeuw. Hij verdwijnt echter in het begin van de jaren 1700 om plaats te maken
voor Jozef. Dit zal wel gebeurd zijn onder invloed van Oostenrijk
waar de eredienst tot de H. Jozef zeer verspreid was. En er ook
het Hof veroverd had. Men denke aan de naam van de keizer
Jozef I en onze al te bekende Jozef II. (Over de naam Joos - Joost,
zie Biekorf 1939, 81-87 ; 1951, 232) .
De overgang Joos - Jozef kunnen we in talrijke familiebomen nagaan. Hier volgen enkele voorbeelden.
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1. In mijn eigen familie, afkomstig uit Beselare en Westrozebeke,
is de oudst gekende voorvader Joos De Warme. Zi jn zoon Jan
(waar de naam reeds de Norme wordt) was in 1636 gehuwd met
Mayken van Dickele. Hij had eveneens een zoon Joos, die in 1684
huwde met Maria Breyne en een ander zoon Pieter, die op 7 januari
1674 het huwelijk aanging met Cathelijne Gryspeerdt.
Van Pieter stamt Anselm af, die driemaal trouwde en van wie
alleen de kinderen uit het derde huwelijk met Catharina Tavenier
gekend zijn. De tweede zoon in 1725 te Westrozebeke geboren
heette Jozef en geen enkel maal is Joos nog voorgekomen.
2. Bij de familie Hosten uit Beveren bij Roeselare vinden we hetzelfde verloop. De stamvader is Joos Hosten, zoon van Pieter.
In 1637 huwde hij met Joanna Clays en had een zoon Antoon,
die in 1641 geboren was en naderhand met Martina Andries in
het bootje stapte. Hun derde kind kreeg de naam van zi jn, grootvader, Joos ; geboren op 27 november 1671 leefde het maar één dag.
Het volgende was een meisje, geboren 15 januari 1674 en de naam
Joossyne kreeg, maar op twintigjarige leeftijd stierf.
Het zevende kind van het gezin Antoon Hosten-Andries was
Maarten, in 1680 geboren. Hij huwde met Joanna Neckers of
Deneckere. In dit gezin werd op 14 februari 1711 een zoon geboren die men Jozef doopte. De naam Joos was uitgestorven.
3. Hetzelfde deed zich voor bij de familie Van Coillie uit Beveren
bij Roeselare, waar de naam Joos bij de tweede en vierde generatie
voorkwam, maar waar het bij de vijfde generatie Jozef werd, en dit
in 1748.
4. Bij de familie De Ceuninck deed het zich voor met één en
dezelfde persoon.
Joos de Ceuninck, ook soms De Coninck, werd op 29 november
1665 te Gits geboren als zoon van Jacob en Maria Hillewaere. Toen
hij huwde met Stefanie Meersman werd hij nog als Joos ingeschreven. Bij de geboorte van al zijn kinderen, zelfs van het laatste,
Augustien, op 7 december 1712, staat de vader nog vermeld als
Joos.
Toen hij zelf peter was van het kind van zijn broer Joannes op
10 augustus 1713, gaf hij het de naam van Jozef. En... toen hij
op 25 october 1750 stierf als zoon van Jacob en Maria Hillewaere
en weduwnaar van Stefanie Meersman op 85- j arige leeftijd, werd hij
ingeschreven in het sterfregister als Jozef.
C. D. N.
Gloyscoof
Als familienaam komt Gloyscoof (= strobundel) voor in 1423 in
Veurne-Ambacht. Een Jan Gloyscoof werkt alsdan samen met Mus
Bueterpot aan de herstelling van de Versschen Dyc.
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THEO IS IN D'OSSEWEIE
VOLKSGEBRUIK TE IJZENDIJKE Z.

V.

Theo de kappersknecht is door iedereen gekend.
Hij heeft enkel oog voor al wat in de natuur zwemt, vliegt en
loopt. Geen haas of snoek is voor hem veilig. Een lief 'n interesseert hem niet. 'k Word straks 30 jaar, peinst hij, zowaar geraak ik
nog in d'osseweie.
En op een morgen nadert het lot « goed voor den ossenbilk »
dat met ketelmuziek wordt aangekondigd : schooljongens in optocht
met trommels, potten en pannen. Ze geven katoen dat horen en
zien vergaan. Even gluurt Theo van achter 't gordijntje. Nondedjie,
denkt ie, daar heb je 't al. En hij weet het, er is geen doen aan,
hij moet naar buiten. Hoera Theo hoera, een roepen zonder einde.
Het kittelt Theo op de rug, de reuk van verse koolbladeren kruipt
in zij n neusgaten omhoog. Een ereboog met koolbladeren rijst en
buigt zich langs de deurstijlen om hem heen. Met één dichtgeknepen
oog gluurt hij naar het fors geborsteld osseconterfeitsel dat de
ereboog bekroont. « Aai, aai, wat een os ».

De vrijgezel met sleutel van de osseweie,
de aangeboden namaak-duf fer en zaj'n werkgeefster
Thé beseft dat hij als verstokt vrijgezel, die nu de dertig bereikt,
officieel tot de osseweide toegelaten wordt. Was hij ook niet een
der haantjes vooruit bij de officiele toelating tot de osseweie van
de vroegere burgervader ?
En die drommelse snaken 'n weten van geen wijken : eerst snoep !
En 't is een scharrelen en dooreenwriemelen van koppen en lijven
achter 't gestrooide snoepgoed.
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Wil hij van geen juffer weten dan weten zijn buren wel beter. Ze
zij n begaan met zijn ossenlot en proberen hem te bekeren. Ze bieden
hem een namaak-Eva (pop) aan. Gelaten aanvaardt hij ook de
sleutel van de osseweie die hem wordt aangeboden.
Met het voorlezen van een gelegenheidsgedicht eindigt de intronisatie van de dertigjarige vrijgezel als lid van de ossegemeenschap.
R. CROIS

Aan de dertigjarige (bij het aanbieden van de pop-dame)
We hebben allemaal ons best gedaan
een flinke vrouw voor je aan de haak te slaan,
maar omdat je al zoveel uren
in de zee hebt zitten turen
dachten we eerst aan een zeemeermin,
die was misschien beter naar je zin
maar dan zit je met zo'n staart op 't end
en daar was je toch wel niet mee content.
Hef dus eens op deze dame haar statie
en op de jonge juffer haar gratie.
Wij denken stellig dat nu voortaan
het vrijgezellenleven wel heeft afgedaan.
't Is toch zo gezellig 's avonds bij je vrouwtje,
maar dan natuurlijk geen vissen meer knopen aan een touwtje
of met een andermans geweer
gaan jagen op wild of gevogelte, meneer !
Vissen heeft ze niets op tegen, zo nu en dan.
Ze heeft zelfs nog wat meegebracht voor haar man.
Overigens zal ze je wel bevallen
want ze zal je leven niet vergallen
met aan je oren te staan zeuren,
ook smijt ze niet met borden en deuren.
Bevalt ze je niet, wees dan eens wijs
en zoek eens verder dan alleen in « Klein Parijs ».
Nota. — Klein-Parijs : in de volkshumor voor IJzendijke. —
Dit gebruik schijnt in de laatste tientallen jaren een evolutie te
hebben doorgemaakt. In de jaren 1920 werd door de schooljeugd
aan de dertigjarige vrijgezel alleen een sleutel aangeboden ; die
sleutel van hout, een meter lang en zwart geschilderd, was versierd
als een pop. De gevierde moest tracteren en de sleutel behouden
tot een volgend geval zich voordeed in het dorp. (Ter Laan, Fokl.
Wdb. s.v. sleutel ; Eigen Volk I 1929. Zie ook Wdb. der Zeeuwse
Dialecten s.v. osseweie) . Uit de versiering van de sleutel heeft zich,
in het tegenwoordig gebruik, een zelfstandige pop van sta-in-deweg ontwikkeld. Het oorspronkelijk symbool was echter de sleutel
van de ossewei (ossebilk) .
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ROZEN VAN JERICHO
IN HET ST.-DANSHOSPITAAL TE BRUGGE

1388
De zogenaamde « roos van Jericho » is, zoals men weet,
geen eigenlijke roos. Verschillende eenjarige planten uit het
gebied Syrië-Palestina-Egypte-Arabië vormen, bij verschrompeling van hun korte takken, een verdorde bol ; door de
wind ontworteld gaan ze aan het rollen en worden « steppenlopers ». In het water of in een vochtige lucht gaan ze weer
open en worden van bol- weer schotelvormig. Deze hygroscopische eigenschap werd vroeger als een wonder beschouwd
en heeft de volkskundige naam en faam van die rozen gevestigd. Kruisvaarders en middeleeuwse bedevaarders vonden
die wonderbare « rozen » op de markten van het Heilig Land
en brachten ze naar het Westen over.
Een andere plant, een kruisbloem, die dezelfde eigenschap
vertoont, heeft als Anastatica hierochuntica (« verrijzende
bloem van Jericho » ) de algemene benaming « roos van
Jericho » (in connectie met de Bijbeltekst) in omloop gebracht, hoewel nu juist deze Anastatica niet in de vlakte van
Jericho voorkomt. Dezelfde kruisbloem kwam overigens ook
in de handel als Rosa sanctae Mariae « Mariaroos » (eng.
Rose of the Virgin) en als roos van Jeruzalem. (1)
Het botanisch onderscheid moet ons hier niet langer bezighouden : de naam « roos van Jericho » dekt de verschillende
planten die als « wonderbare rozen van overzee » in omloop
zijn geweest en een benijdenswaarde plaats in de volkskunde
van het Westen hebben veroverd.
In de volkskalender is de roos van Jericho verbonden met
het Kerstfeest. Op Kerstavond werd een dorre roos van Jericho
in het water gezet, tegen middernacht spreidden haar vertakkingen zich open en ze vertoonde een bloeivorm als van een
roos. Uit beweging en vorm van de bloei werden allerlei
voortekenen betreffende het komende jaar afgelezen. Dit gebruik was zeer verspreid in de Duitse landen, vooral in het
alemanische gebied (Zwitserse kantons Zurich, Schwyz, Uri)
waar die « orakelbloem » als Weihnachtsrose, Weihnachtsblume, Weinrose bekend is. ( 2 ) Het verspreidingsgebied be(1) Bdchtold-Staubli, HDA IV 655-659 (Prof. H. Marzell). Der
Grosse Brockhaus, ed. 1955, VI 57. - Als echte Jerichoroos van
de Kruisvaarders geldt een kleine korfbloem (Asteriscus pygmaeus)
die bij Jericho voorkomt.
(2) J. Schrijnen, De Roos van Jericho, in Volkskunde XII (1899)
89-96. J. Schrijnen, Nederlandsche Volkskunde I 156 (Zutphen 1930).
R. Beitl, Wórterbuch der dt. Volkskunde 644 (Stuttgart 1955).
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reikte de Maas o.m. te Venlo (Ned. Limburg) , waar men op
het einde van de vorige eeuw de roos van J ericho op Kerstavond nog liet openbloeien. (3)
Heeft dit oude gebruik ooit de Maas overschreden en Brabant bereikt ? Voor Vlaanderen (graafschap) is geen enkel
positief getuigenis van de roos van Jericho als Kerstroos
of orakelbloem voorhanden, hoewel de volkskunde van onze
Romantiek haar als zodanig, uit duits-dietse analogie, in onze
kalenders heeft binnengeloodst.
Ook de sage van de roos van Jericho, die eerst ontbloeide
bij de geboorte van Christus, zich sloot bij de Kruisiging en
ten tweeden male ontlook bij de Verrijzenis, schijnt in de
Vlaamse kring niet te zijn doorgedronggen, evenmin als de
sage van de roos die zou ontsproten zijn op de plaatsen welke
Maria op de vlucht naar Egypte (of bij haar bezoek aan
Elisabeth ? ) met haar voet had aangeraakt.
Anders ligt het met de roos van Jericho in het volksgebruik
« van de wieg tot het graf ». Hier is een getuigenis voorhanden waaruit blijkt dat de roos van Jericho in 1388 (en
vroeger) te Brugge in gebruik was als een krachtig middel
bij de geboorte. In een inventaris van de « poortressen zolre »
van het Brugse St.-Janshospitaal (f. 57 in de rekening van
1388-89 ; archief van het hospitaal) worden de volgende
medicinale hulpmiddelen opgesomd :
« Item een lam met zilveren besleghen. Item noch een met
latoene besleghen.
Item ij. rosen van overzee.
Item napken datmen vrouwen gheeft in arbeide van kinde.
Item een hecht die bloet stelpt ende swelsels verslaet.
Item j. ronden steen... »
In de benaming « rosen van overzee » is overzee een mnl.
synoniem van « het Heilig Land ». Ook het ofra. kent rose
d'outrem'er als synoniem van rose de Jéricho, rose de Jérusalem. ( 4 )i
_,. ^
Uit die tekst van 1388 blijkt vooreerst dat in het St.-Janshospitaal vrouwen in het kinderbed gingen liggen : het
oudste getuigenis voor het bestaan van een kraaminrichting
in Brugge.
De aanwezigheid van « rozen van overzee » in het hospitaal
is niet verrassend. Gedurende de bevalling werden « rozen
van Jericho » in het water gezet om de verlossing te bevor(3) Schrijnen, in Volkskunde t.a.p.
(4) Mn1W 5, 2263. Gay, Glossaire II 309. Teirlinck, De Toponymie
van den Reinaert 187-192 (Gent 1910).
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deren. Deze gynecologische praktijk was in de 14e eeuw in
Europa bekend ; ze was blijkbaar met de rozen zelf uit
het Oosten overgenomen. De Westfaalse pastoor Ludolf von
Suchen, die in 1350 het H. Land bezocht, ontmoette op zijn
weg Bedoeïnen die hem « rosen von Jericho » aanboden in
ruil voor brood. Hij vernam ter plaatse dat de Saraceense
vrouwen die rozen gaarne hebben als talisman wanneer ze
zwanger zijn : ze laten ze opengaan in 't water en drinken
daarvan. (5)
Werd te Brugge in 1388 ook van dat rozenwater ingenomen ?
De inventaris noemt, bij de « rosen van overzee », een bijzondere drinkbeker, een « napken » dat voor « vrouwen in
arbeide van kinde » bestemd was. Aan de moeder in barensnood werd gewoonlijk wijn te drinken gegeven ; dat speciale
« napken » zal dan wel eerst en vooral als wijnbekertje in
het Brugse hospitaal hebben dienst gedaan.
De roos van Jericho had bij de geboorte ook een informatieve functie : een snelle ontplooiing voorspelde een voorspoedige bevalling ; bleef de bloem gesloten dan werd dit
als een ongunstig teken beschouwd. Als krachtig middel en
als voorteken bij de geboorte was de roos van Jericho of
« roze van overzee » ook in Duitsland, Frankrijk, Italië en
Portugal bekend. De geleerde J. B. Thiers tekende in 1679
de volgende traditie uit Provence aan : « ... quand les roses
de Jérico, que l'on fait venir des Indes, s'ouvrent étant mises
dans l'eau, les femmes grosses qui les y ont mises, auront un
heureux accouchement ; ... au contraire quand ellen ne s'ouvrent pas, leur accouchement ne sera pas heureux ». (6)
Jeruzalem was de markt van rozen van Jericho. De Turken
en Arabieren deden er goede zaken met de bedevaarders uit
het Westen, die allen van die krachtige rozen naar huis wilden
medenemen. Naast die rozen werd in de 15e eeuw te Jeruzalem
ook St.-Katharinariet van de Sinaïberg te koop geboden, steeds
als heilzaam middel voor vruchtbaarheid en bevalling. ( 7 ) Tot
in de eeuw van Keizer Karel werd de medicinale kracht van
de Jerichoroos door niemand betwijfeld.
Het krediet van de roos van Jericho werd voor het eerst
aangetast toen onze humanisten met pen en tekenstift gingen
reizen om te leren en hun belangstelling richten op het Nabije
Oosten. Hun moderne pelgrimage werd een kijken en onderzoeken en vergelijken van landschap en mensen, planten en
(5) HDA IV 656.
(6) Traité des Superstitions I 185 (ed. Avignon 1777).
(7) H.F.M. Prescott, Le voyage de Jérusalem au XVe siècle 278
(Parijs 1959).
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dieren. Voor het eerst komt de critische waarneming aan het
woord en op de markt in gedocumenteerde reisboeken.
De geleerde Franse dokter Pierre Belon was in 1553 de
eerste om, in zijn merkwaardig reisrapport (Les observations
de plusieurs singularitez...: uitgegeven te Parijs, en door
onze Clusius in het latijn overgezet in een mooie Plantijnse
druk van 1589), de roos van Jericho een deuk te geven. De
« rozen van Jericho » groeien niet in de vlakte van Jericho,
zo stelt Belon vast, doch wel in de woestijnen van Arabië en
Egypte en op het strand van de Rode Zee. Vandaar worden
ze naar de markt van Jeruzalem gebracht ten dienste van
de pelgrims. Al degene die in de handel betrokken zijn,
monniken, Turkse tolken en Oosterse christenen houden onverzettelijk vast aan de marktnaam « rozen van Jericho ».
Over de aard van de plant zelf zijn de geleerde reizigers
het niet langer eens. Sommige beschouwen een zekere struikof boomroos als de ware roos van Jericho ; ze brengen zaad
ervan naar Europa over en weten in proeftuinen de plant
te acclimatiseren. (8)
Andere beweren dat de echte roos van Jericho een « aardroos » is en de Duitse reiziger Leonhard Rauwolff bevestigt
(Beschreibung der Reyss... in die Morgenlander ; Frankfurt
1582) dat hij op de daken en ruïnes van Syrië een wilde
soort van rozen van Jericho gevonden heeft.
Niet alleen de roos zelf. doch ook haar wonderdadige Kerstbloei komt reeds bij Belon in 't gedrang. De Franciskaanse
custos Quaresmius (Elucidatio ; Antwerpen 1639) en de
Franse reiziger Jean Doubdan (Le voltage de la Terre Sainte ;
Parijs 1651) bevestigen zakeliik dat de zogenaamde roos van
Jericho openbloeit niet op Kerstnacht alleen, doch op eender
welke dag, wanneer men ze in 't water zet. In Engeland was
het de geleerde dokter Thomas Browne die, in het tweede
boek van zijn Pseudodoxia Epidemica (Vulgar Errors ; Londen 1646), de privileges van de zogenaamde Kerstroos onder
de dwaasheden van het volksgeloof rangschikte. (9)
De Amsterdamse polygraaf Dr. Olfert Dapper kon zich in
1677 beroepen op de vaststellingen van zijn geleerde voorgangers om de roos van Jericho critisch te beschrijven. De
praktijken met de bloem deelt hij nog mede, doch alleen om
(8) E. Paque, De Vlaamsche Volksnamen der Planten (Namen
1896) noemt Drongen, Gent, Leuven en Turnhout (p. 328 met afbeelding) waar de Roos-van-Jericho (Anastatica hierochuntica ; fr.
J•érose hygromètre) voorkomt.
(9) Van geringe documentaire waarde is de monografie (De Rosa
Hierichuntina) die de Leuvense professor Joannes Sturmius in 1607
te Leuven liet verschijnen.

— 247 —
ze als « Rooms » bijgeloof te verwerpen. Hier volgt zijn
aantekening. (10)
Uit de Beschryvinge

van

Dapper. 1677

« Wonderlijke krachten worden deze rozen [van Jericho], inzonderheit by de Roomsgezinden, toegeschreven. Te weten, dat zy haer, schoon
dor en droogh, op den nacht van des Heilants geboorte, of op Kersnacht openen en ontluiken, en de takjes of bladen, ten teken van
Maryas baring, zich uitspreien : en daer na weêr toesluiten, als te
voore : of niet voor Paesschen, zoo andere willen.
Insgelijx zouden zy op alle feestdagen van de maeght Marye, en
inzonderheit ten dage haerer ontfangkenis, ontluiken : waerom de zelve
roze, de roze van de H. Maeght, wort genoemt, en niet, gelijk andere
willen, omdat zy in de Schrift by het gewas der roze van Jericho
geleken wort.
Daer en boven worden dezelve rozen zeer dienstigh voor vrouwen
in barens-noot gehouden : want zoo eene in een glas met wy-water
geleit wort, de vrouw, naer men zeil, zal, op het openen of ontluiken
der roze, aenstonts zonder gevaer komen te baren : gelijk de roze haer
ook niet eer zou ontluiken, voor de vrouw begint te baren.
Ook worden zy gezeid donder en blixem te wederstaen, en de
huizen dier genen, die de zelve bewaren, te kunnen beschermen.
Dan alles is een verdichtsel, ydel uitstroisel ende konstenarye der
lichtgelovige Roomsgezinde schrijvers... »

De critische beschouwingen van Dapper waren geleerdenwerk dat het volksleven niet heeft aangeraakt. Ten andere,
de « Rosa Hierochuntis » was als gynecologisch middel in
de apotheken te koop, zoals blijkt uit officiële apothekerscatalogi van 1582 en 1660 en uit het opschrift van oude
Delftse potten. De ontwikkeling van de vroedkunde schijnt
echter wel de roos van Jericho als « kraamroos » in de
18e eeuw voorgoed van de markt te hebben gedreven. Als
wonderbare Kerstroos echter wist de plant tot in onze eeuw
nog hier en daar stand te houden.
Uit dit historisch overzicht blijkt dat het volkskundig gebied van de Jerichoroos - kalenderroos zeer beperkt is in vergelijking met dat van de Jerichoroos - geboorteroos. Vlaanderen heeft de kalenderroos niet gekend. Uit de Brugse tekst
van 1388 blijkt echter dat onze gouw zeer vroeg heeft behoord
tot het grote verspreidingsgebied van de Jerichoroos - geboorteroos. Alles wijst erop dat de Jeruzalemvaarders dit laatste
volksgeloof (en praktijk) samen met de « rozen van overzee »
uit het Oosten hebben meegebracht. De kalenderpraktijk met
de Kerstroos heeft zich op een jongere datum ontwikkeld in
enkele duits-alemanische gewesten en heeft in Vlaanderen, en
zelfs in Brabant, geen ingang gevonden.
A. VIAENF

(10) Uit : Naukeurige Bechryving van gansch Palestyn of Heilige
Lant, p. 168 (Amsterdam 1677).
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De luis heeft haar naam gegeven aan een van de belangrijkste markten die gehouden werden te Ieper gedurende de
eeuw die er het Belfort en de « Oude Halle » zag verrijzen.
Reeds ten tijde van de Cokerulle (1280) telde de stad onder
haar poorters een aantal oude-kleerkopers (fr. vieuwarier) .
Pachter van de accijnzen « dou vieu marchiet » was in 1286
de Ieperse poorter Gerard Makeribaud, aan hem betaalden
de oude-kleerkopers Willem, zoon van Mathilde, en Jan van
Burburg twaalf schellingen per week als corporatief marktgeld.
Ook de rekening van 1290 noemt « li vieu markiés »
de Ieperse rekeningen zijn tot in 1325 in het frans gesteld. In
de volgende j aren wordt het marktgeld ingeschreven en omschreven in een post over « le pelleterie et outcletmarct ». (1)
De echte volksnaam van die « outcletmart » duikt eindelijk
op in 1304. Ontvangers van de accijnzen der « oude markt »
zijn in dit jaar Clai delle Tour en Mathi de Ghant ; voor de
tresoriers innen ze ongeveer 7 pond marktgeld « delle pelletrie
et delle lusemarct ». In 1308 was de markt weer in pacht
uitbesteed ; nemer van de pacht was een zekere Nichole
Slabbaert « qui achata le lusemarct » tegen 4 pond en 12 schellingen per week. (2)
De lusemarct was geen van de mindere markten van Ieper.
De vier grote waren natuurlijk wijn, laken, koren en garen.
Doch in de middenklasse prijkt de lusemarct in 1308 op een
eervolle plaats : met 239 pond marktgeld komt hij weliswaar na de brouwers (377 pond) doch vóór de ledermarkt
(195 pond) , de kruideniers (143 pond) en de zuivelmarkt
(140 pond). (3)
Op te merken is dat de lusemarct steeds samengaat met
de pelterij (bontwerk, pelzen en daaruit vervaardigde kledingstukken ) . Gedragen en afgedragen pelswerk en laken waren
allebei een dankbare pleisterplaats van de middeleeuwse luis,
die nog in geen ongelijke strijd met onze chemische luismiddelen gewikkeld was. Toch zijn het de oude kleren die
door de volksmond met een marktnaam werden getooid, een
naam die zo typisch diets was dat de Ieperse stadsklerk hem
als onvertaalbaar in zijn franse rekening van 1304 en 1308
heeft opgenomen.
Hoelang de oude-kleerkopers schouder aan schouder met
(1) Des Marez-De Sagher, Comptes de la ville d'Ypres I 112 141
(Brussel 1909. ed. Corn. Royale d'Histoire).
(2) Comptes Ypres I 150 267.
(3) Comptes Ypres I 267-268.
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we niet. Die twee neringen liepen uiteraard op de rand van
de concurrentie. Te Gent o.m. kwamen de « houde cleedercoopers » niet al te best overeen, zoals blijkt uit een proces
dat in 1366 tussen de twee neringen gevoerd werd. (4)
Met zijn luismarkt staat Ieper in de Lage Landen niet
alleen. Antwerpen, Leiden, Den Haag hadden een markt van
die naam ( 5 ) , en Kiliaan heeft in 1588 Luys-merckt in zijn
Woordenboek opgenomen, gevolgd door Mellema (1618) die
het woord vertaalt met « La fripponnerie, Le vieil marché ».
In Jan Orlers' Beschrijvinge der Stad Leyden, anno 1614
uitgegeven te Leiden, lezen we (p. 204) : « De oude Cleermarckt, ofte ghelijck men van outs plagh te segghen de Luysmarckt, die werdt ghehouden opte Nieuwe-straet... »
Uit een aantekening van de Brugse student Jacob de Heere,
die in 1580 een brevier kocht « upde luysmart » te Antwerpen,
blijkt dat reeds in de 16e eeuw op de « oude markt » allerlei
dingen te koop werden geboden ( 6 ) . Zo was het te Brugge (de
Manghelmart bij de St.-Kristoffelskerk), te Gent (de Kloostermarkt op St.-Pieters) en op onze latere mangel- en prondelmarkten, evenals op de Marché des puces te Parijs en op de
Whitechapel-markt te Londen.
Men weet dat de oude-kleerkopers, historisch bekeken, de
voorzaten zijn van onze antiquairs. Reeds in de 16e eeuw
treden ze op als « expert » en doen de schatting in de sterfhuizen. (') Naast oude klederen beginnen ze dan ook oude
meubelen en oude boeken te verhandelen. De « plusynghe »
die ze en bloc opkopen wordt in het klein verder verkocht op
de oude markt, de luismarkt, die te Antwerpen een synoniem
krijgt in de « pluys-merckt », alias « plunder-merckt », door
Kiliaan in 1588 opgetekend. (8)
Geen stad in de Nederlanden kan echter voor het bezit
van een luismarkt even oude adelbrieven voorleggen als Ieper.
Geen document van vóór 1500 bevestigt immers de traditie
van de markten van Antwerpen en Leiden ( 9 ) . Met zijn middelnederlandse (bij Verdam afwezige) lusemarct uit 1280-1308
moet Ieper niet vrezen onttroond te worden. Onze grote
Vlaamse Lakenstad staat buiten mededinging met een naam
die een getuige te meer is van het marktwezen dat binnen
haar wallen heeft gebloeid gedurende de gouden eeuw van
haar geschiedenis.
A. VIAENE
(4) De Potter, Gent van den oudsten tijd... VI 112-113.
(5) WNT VIII-2, 3262.
(6) Biekorf 1958, 224. Handelingen Emulation 51 (1901) 46.
(7) De Potter a.w. VI 115-116.
(8) Biekorf 1958, 255.
(9) Van de « luistol » (= luismarkt alias oude cleercooperstol)
te Diest is de oudste vindplaats uit 1538. Stallaert II 177.
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MENGELMAREN
DE GOUDSMID ANTOINE LE MANTH TE BRUGGE

1375
Politieke onderhandelingen tussen Frankrijk en Engeland brachten in 't jaar 1375 veel aanzienlijke mannen naar Brugge. Ook
Filips, hertog van Bourgondië en schoonzoon van graaf Lodewijk
van Male, was van de partij. (F. Quicke, Les Pays-Bas a la veille
de l'unification bourguignonne, p. 264-266 ; Brussel 1947) .
Hertog Filips trad alsdan in persoonlijk contact met sommige
Brugse patriciërs, o.m. met Thideman van den Berghe, een rijk
koopman, die in 13 58-13 59 aan het gezantschap naar Lubeck had
deelgenomen en in 1370 onderhandelingen met Londen had gevoerd
in zake zeeroverij. In 1370 was hij schepen van Brugge.
Thideman bewoonde reeds in 1367 een herenhuis op « der Scotten
dijc », de tegenwoordige St.-Annarei. (Gilliodts, Inventaire II 140).
In dit « ostel » werd de hertog gulhartig onthaald ; aan Thideman
bood hij een zilveren vergulde kroes als gastgeschenk aan. Dit stuk
werd geleverd door Anthoine le Manth « orfeivre demorant à
Bruges ».
In de haven van Sluis liepen inmiddels vijf galeien binnen. De
hertog ging er onmiddellijk heen en werd er door de kapitein van
de vloot feestelijk onthaald aan boord en aan tafel. Ook hier was
de hertog royaal. De vlootvoogd kreeg een kroes en een waterkan
ten geschenke, terwijl aan elk van de vier kapiteinen van de andere
schepen een kroes werd aangeboden. Dit alles uit verguld zilver,
geleverd door dezelfde edelsmid Antoine le Manth.
De uitgave voor deze geschenken staat ingeschreven in de rekening
van de hertog (Dijon, Archives départementales) . De rekeningpost
uit 1375 werd door Dehaisnes in 1886 (Documents histoire de
l'art, p. 525) fragmentarisch uitgegeven. De volledige tekst (naar
Jadis XVI, 1912, p. 47) luidt als volgt :
« Pour 6 gobeles et une aiguiere d'argent dorez... donnés a Thielement de le Bergue, bourgois de Bruges, en l'ostel du quel Monseigneur
avoit esté esbattre, un gobelet ; au capitaine de 5 galées qui novellement sont arrivées a Lescluse, ou Monseigneur les fut veoir, un gobelet
et une aiguiere ; et aus patrons des dites galées qui vindrent veoir
Monsdit Seigneur et disner avec lui, 4 gobelets : le tout d'argent dorez
et acheté a Anthoine le Manth, orfeivre demorant a Bruges, moyennant 286 francs 10 sous 7 deniers tournois. »

Thideman van den Berghe is tot aan zijn dood (ca. 1412) een
belangrijk personage te Brugge geweest. Hij was thesaurier van de
stad in 1378-1381, nogmaals schepen (1383), burgemeester (1385),
gezant te Antwerpen bij de onderhandelingen met de Oosterlingen
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(1386), geldschieter voor de stad in 1388 en nog weer in 1411.
Zijn familiewapen vertoont op de zegels twee verschillende versies
in 1370 en 1383 (Gilliodts, Inventaire II 148 ; III 77) .
De edelsmid Antoine le Manth (bij Dehaisnes : de Manth)
wordt, zover ik weet, in geen andere uitgegeven documenten genoemd.
Hij is een tij dgenoot van de zilversmeden Jan van Curtrike, Joris
van Thielt, Lodewike Scuwinghe en Jan van Ruddervoorde die
in de jaren 1366-1381 te Brugge werkzaam waren. In die fransbourgondische rekening kan le Manth, de Manth een overzetting
zijn van een naam als « de M an » of « Leeman », hoewel franse
herkomst « mante » met bet. mantel voor de hand ligt.
A. V.

DE OUDE MONSTRANS VAN OOSTENDE

In mei 1777 bezocht Abbé de Feller de stad Oostende. In de
parochiekerk (St.-Pieters) zag hij de monstrans « richement chargé
d'ex-voto, parmi lesquels on voit quelques toisons d'or. Celle de
l'Archiduc Albert (t 1621) est d'une petitesse extréme, du poids
d'environ une demi-once ». (Itinéraire ou Voyages de Mr. l'abbé
de Feller II 378 ; Luik 1820) .
Op de tentoonstelling van het Gulden Vlies te Brugge in 1962
was het nr. 248 de monstrans uit de St.-Maartenskerk van Hamsur-Heure (bij Thuin) . Onder de kroon van deze stralenmonstrans
is een Gulden Vliesjuweel bevestigd dat in 1774 door een graaf
de Merode, markies van Deinze, aan de genoemde parochiekerk geschonken werd. Waarschijnlijk als ex-voto, of als een legaat ? de
graaf is immers in datzelfde jaar 1774 overleden.
Uit de mededeling van de Feller mag men afleiden dat Gulden
Vliesj uwelen meer dan eens aan de kerk (en voor de monstrans,
zoals veel andere juwelen) geschonken werden. Was het geschonken
uweel, of werd soms ook een « diminutief »
j uweel steeds het officielej^,
van het Gulden Vliesjuweel geschonken ? Het juweel van een
halve ons (ca. 18 gram) van aartshertog Albrecht schijnt wel zo'n
diminutief geweest te zijn.
Wie zijn de andere schenkers van ex-voto's te Oostende geweest ?
Moet men niet eerst gaan denken aan de militaire gouverneurs van
de stad in de Spaanse en Oostenrijkse ti jd ?
E. N.

KOEKEN BIJ KINDERBEGRAFENIS

Volgens huweli j kscontract (in eigen archief), verleden op 22 oktober 1735 voor notaris Eenooghe te Brugge, trouwde Andries de
Tombe als « wedewaer van Marye Margriete Rogé » met Dina
Weins. Uit dit huwelijk zal maar één kind, en nog wel een postuum
kind, geboren worden : Joanne Therese de Tombe (geb. 16 sept.
1736 en reeds overleden op 2 aug. 1737) . Andries de Tombe was
als poorter van Brugge overleden op 29 aug. 1736.
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Een staat van goed (ook in eigen archief) vermeldt de uitgaven
voor de begrafenis van de kleine Joanne Therese, o.m. twee schellingen « voor coucken om te distribueren aen de kinders ter begraevinge ».
Is zo'n uitdeling bij een kinderbegrafenis heden nog ergens in
gebruik ?
G. VAN NIEUWENHUYSE
DE GROTE KRISTOFFEL VAN BRUGGE

Op 12 december 1785 verschenen in de Proosdij te Brugge
enkele kanunniken en leden van de kerkraad van de 0.-L.-Vrouwekerk. Ze waren er ontboden door de bisschop, Mgr. Brenart, die
hen onmiddellijk zei waarover het ging : de grote Kristoffel in
hun kerk moest verdwijnen, ten laatste 's anderendaags in de late
avonduren. Verdwijnen, dat wilde zeggen : het beeld moest neergehaald en ve rn ield worden.
Die grote Kristoffel was een houten beeld van ongeveer vier
meter hoog dat achteraan in de kerk stond, tegen de westmuur
bij 't portaal. 't Was er gekomen omstreeks 1500 en was nog
steeds een van de volksdevoties van de stad. (Biekorf 1937, 191-195 ;
met afbeelding) .
De bisschop was een welgemeend Jozefist en deed aan de heren
van 0.-L.-Vrouw uiteen dat dit beeld, dat door het volk SintKristoffel genoemd wordt, reeds door zijn enorme afmeting (« monstruosa et colossalis ») echt bespottelijk was. In een tijd van tegenspraak, zoals we nu beleven, zei de bisschop, doet dit beeld niets
anders dan schade aan het geloof, het maakt de Heilige en onze
eredienst en ten slotte elke vorm van devotie belachelijk. (Acta
1785, f. 56) .
Toen de heren buitenkwamen, wisten ze hoe laat het was. In de
nacht van 13 op 14 december lieten ze het beeld neerhalen en
stukslaan. De kerkgangers die op die woensdagmorgen naar de
vroege Missus-mis kwamen, zagen de blote muur. Een opruiming
te meer. Zo was ook de Boetprocessie met een lage dienst begraven.
Die grote Kristoffel stond op een van de drukste devotieplaatsen
van Brugge. De 0.-L.-Vrouwekerk biedt achteraan, van zijdeur tot
zijdeur, een doorgang die nog heden door veel voorbijgangers begaan
wordt. Een plaats van passante devotie, zoals er in veel oude
steden te vinden zijn. De grote Kristoffelbeelden kwamen (en komen
in Duitse landen) veel voor tegen de westmuur, of buiten tegen
de toren zelf, geschilderd of gebeeldhouwd. In 1869 stond er nog
een Kristoffel op de zangtribune te Moorsele. Dat was voorzeker
de laatste oude Kristoffel in West-Vlaanderen. De laatste nieuwe
Kristoffel werd in 1946 als torenbeeld ingewerkt in de St.-Kristoffelkerk van Assebroek.
J.G.-E.N.
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TWINTIG SCHREVEN

Toen wij te Kaaskerke naar school gingen (meer dan een uur
ver), bleven wij gaarne stilstaan bij de kasseileggers, waaronder er
één was, die met zijn spade rap 20 schreven in de harde aarde trok,
terwijl hij zegde :
Karel Keizer komt hier aan
Twaalf en acht is twintig
Vriendj e wil me wel verstaan
Ik wil wedden voor een vaan
Dat er hier twintig schreven staan.
En dan zei hij : ge moogt ze nu tellen ! De kinderen telden de
schreven
en telkens was het getal juist !
Geh. van We Gaston Cayzeele - Eugenie Bilcke (80 j.), Oostvleteren.
20

J. M.

GEEN GROENE HONDEN TE KORTRIJK

De steller van de mededeling verschenen in het jongste nummer
van Biekorf, op blz. 219, heeft zich waarschijnlijk laten misleiden door de Kortrijkse uitspraak van zijn zegsman.
De herberg met danszaal, die gelegen was in de Zwevegemstraat,
naast de overweg en rechtover de thans ook verdwenen herberg met
afspanning « In de Plakwaaier », heette niet « De Groene Hond »,
maar « De Gouden Hond ». Zij werd, een goede vijftig jaar geleden,
door de Staat aangekocht en onmiddellijk afgebroken, met het oog
op de werken tot ophoging van het spoor die pas in 1963 werkelijk
aanvingen.
De fanfare die aldaar korte tijd haar lokaal heeft gehouden, was
in het leven geroepen geworden dank aan de vrijgevigheid van de
Kortrijkse brouwer Lust, die echter nogal spoedig de last niet verder
wenste te dragen.
A. D.

NAMEN VAN VOERTUIGEN

Zwevezele
Een « boerekarre » is een driewielkar ; een « boerewagen » is er
een op vier wielen om zware vrachten te vervoeren en (vroeger) de
oogst binnen te halen.
De foteure (voiture ; op twee wielen, met een paard in de tramen)
werd ook sieze, boeresieze genoemd. Een « tielbrie » (tilbury) of
een « f ligetj e » was lichter van bouw dan de sieze : 't was een halve
koersvoiture, zei men.
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De « rollewagen » was een houten bak op twee wielen met een
dissel aan om te trekken ; veel gebruikt door de werkmensen om
kleine vrachten te vervoeren. De rolwagen waarmede de koewachters
de koevladen uit de bilken gingen halen heette ook « strontkarre ».
De bakkerskarre, de bespannen traamkarre (met kap) van de
bakker, werd ook « broodkarre » genoemd.
Een marktkarre was, veertig jaar geleden, nog de traamkar op
twee wielen en overspannen met een zeil of wijte, waarmee de koopmans in pluimgedierte naar de markt reden. Ze werd ook « duivekarre » genoemd.
De eigenlijke kortewagen (kruiwagen) was uit hout, de « bakwagen » of « zandwagen » daarentegen was een ijzeren kortewagen
in bakvorm, ook met één wiel, om zand en mortel te voeren bij
bouwwerk.
De « ezelkarre » was een lichte traamkar, getrokken door een
ezel. Zag men zo'n gespan verschijnen met de man erbij, dan zei
men : « Die gaat met zijn broere uit ».
GUIDO ALTOOS
DE FIETS IN DE VOLKSMOND

Zwevezele
Bejaarde mensen op Zwevezele noemen hun velo nog wel eens
hun « ii zerpeerd ». Mijn onkel Charel zaliger zei in zijn tijd als
hij per velo ging rijden : «'k Ga mijn ijzerpeerd uit de stal halen
en er eens een toerke mee doen om zijn poten te verrekken ».
Een nieuwe baanvelo is « een schoon stuk, een kloeke karre ».
Een nieuwe koersvelo wordt bewonderd als « een schone koersemachine, een schone pistemachine ».
't Is een prutsvelo, een van zeven cens en half, zegt men van
een goedkope velo.
Een versleten fiets is « een oud karjot, een versleten karre ».
Valt iemand door de « kader » (raam) van zijn fiets, dan luidt
het : « Hij is door de tramen van zijn karre gevallen ».
Bij botsing is zijn wiel « dubbel geslegen », anders : 't is in een
knoop geslegen, 't is in een achte (cijfer 8) geslegen.
Van een dik persoon : « Die heeft heel dat velootje nodig. Men
ziet niets meer van dat fietske onder zo'n dikzak. Ge ziet alleen
nog kop en steert ».
Van een dronkaard die met zijn velo waggelt en er alle stappe
mee valt : « Hij zou beter die velo in zijn zakken steken en te voete
lopen ».
Van kinders op een velootje : « Ze kunnen nu al per velo rijden
eer ze allene kunnen pipi doen ».
Van iemand die scheef zit als hij per velo rijdt : « Hij zit scheef
lijk 'n scheve lavabo ».
GUIDO ALTOOS
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN

BANCHOUDERE. — Beroepswoekeraar. In 1475 was Sebastiaen de
Sommaripen « banchoudere in den woukere ten Paeuwen ». Te vergelijken met Sandrin de Villeneufve in 1470 « houdende bant in den
Paeu ». De lommerd De Pauw was gelegen op de Garenmarkt ( tegenwoordig Hotel Portinari) en bestond nog in het jaar 1500. (Marechal,
Bankwezen te Brugge 103) . Door Kiliaan (1588) wordt banck-houder
gelijkgesteld met « banckier, wisselaer ». In een Utrechtse tekst van
1664 (WNT II-1, 992) komt bankhouder voor met bet. « iemand die
een bank van lening houdt ».
GASTEBROOT. — Roggebrood in het klooster gebakken en bestemd
voor de gasten. Het Charterboek van de abdij Boudeloo bevat een
contract betreffende de veertol van Dendermonde op 20 juli 1451 gesloten met de « vermannen » van de tol. De overeenkomst bedraagt
dat het klooster hem jaarlijks zal geven « de gratie ghecostumeert, te
wetene achtien witte broden ende achtien rogghe brooden, die men
heet gastebrooden, eenen lantcas wegbende.. » (Annales Oudh. Kring
Dendermonde, 2de reeks, XIII, 1908, 170). — Hoeveel bedroeg een
« lantcas » ?
CAYEN. - Een kaai maken, een put met berd afzetten. De rekening
van de stad Lo boekt anno 1531 de volgende uitgaven (De Sagher,
Recueil draperie II 679) : « Betaelt Jacop Brant van twee eecken
plantsoenen, jeghen hem ghecocht omme den vulderspidt mede te
cayen, de somme van 8 sc. -- Betaelt Cornelis Seppen van eeckenhoute. jeghen hem ghecocht omme ooc den voorseiden pidt mede te
cgyen, 8 cc.»
KEY TEV OERDERE. — Hij die « keyte » aanvoert, biervoerder.
Keyte, coyte (ndl. kuit) was een soort inlands bier zonder hop. Op
de dinsdag in de Goede Week 1512 werd een zekere Jan van Beverout
« keytevoerdere » gevonden « loot ligghende up zuudproossche » te
Brugge ; hij had « eene woende boven in zijn voorhooft zo dat de
scuetele duere was ». De wonde had hij opgelopen « int zunneken up
de vlasmaert » in een vechtpartij met Pieter Aerts « ooc keytevoerdere »
(Rijksarchief Bru g ge. Proosdij nr. 1295, f. 80). Vgl. keytebrouwer,
do' r Despar ' II 316 gezegd van Jakob van Artevelde : Mn1W. s.v.
c-vtehrouwer en fna. Kiivtenbrouwer. In een tekst uit Krommenie
(Noord-Holland) anno 1701 (WNT VIII-1, 533) komt kuytvoerder
voor samen met kuytwercker.
NETBREIDERE. - Nettenbreier. De rekenin g van het St.-Janshosnitaal te Brugge (La Flandre VI 278) boekt in 1281 een renteschuld Tegens Johannes « netbreidere ». In de rekening over 1400 (f. 36)
van hetzelfde hospitaal is een uitgave ingeschreven « van netten te
breydene ».
ROBIJNDRAGHER. -- Ambulante schoenlapper. Eigenlijk : iemand
die een « robijn », d.i. een zak (robijnsack, Kil.) op de rug draagt.
De Brugse keure van de cordewaniers uit 1444 (Keurboek der Ambachten, art. 24) bepaalt « dat de robyndraghers ende die in husekins
'fitten achter straten wel lap pen ende boeten moghen alle manieren
van scoen ende datter toebehoort » zonder enige verplichting jegens
het ambacht. Over robijn, zie Mn1W VI 1476.
A. V.
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Ventjunen
Waarin bestond het kaartspel dat vroeger — 30 a 40 jaar geleden -hier in West-Vlaanderen gespeeld werd en in de volksmond ventjunen,
ventjuun genoemd werd ?
F. L.

Zeer hoofd
« G'rad (raad) wiens hoofd dat er tegen to(e)n zeer doet » : zo
heb ik vroeger — 40 jaar geleden — gehoord te Gullegem om iemand
die de dingen al te zeer wilde vooruitlopen gerust te stellen. Is die
zegswijze nog bekend en in gebruik ?
V. D.

Dagklapper
Het woord « dagklapper » met bet. kroniek op het weer of op de
kalender vind ik nergens in de woordenboeken. Wanneer en waar
is dat woord voor het eerst opgedoken ?
P. M.

Gentse koeken
Wat waren die « gentssche coecken » die men in de jaren 1400 in
oude rekeningen ontmoet ? Een soort lyfcoucke of peperkoek ?
E. N.

Een nacht is drie kaarsen
Was de indeling van de nacht « in drie kaarsen » ook in Vlaanderen
bekend ? In sommige streken van Frankrijk rekende men een volle
nacht op drie kaarsen. Het betreft hier de eigenlijke nacht (tussen
zonsondergang en zonsopgang), niet de nacht als benaming van de
tijd van 24 uren tussen avond en avond. Het rekenen met nachten in
deze laatste betekenis ligt nog in het eng. fortnight en ons mnl. veertien nachten.
C. B.

Vlaamse natie
Wat omvatte de benaming « Vlaemsche natie » in de opvatting van
onze voorouders ten tijde van Keizer Karel (1500) ?
E. C.

Lodewijk Vanhaecke
Gedurende de grote vakantie 1856 heeft Louis Vanhaecke in Engeland
een pastoor vervangen. Die pastoor was een landgenoot. Waar heeft
Vanhaecke dan pastoorsdienst in Engeland gedaan ?
J. D. M.

Zeepmeers
In een oud terrier vind ik verscheidene percelen aangeduid met de
benaming « zeepmeers ». Wat betekent deze term ?
B. S.

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

Postrekening : 2335.37

Drukkerij G. BARBIAUX, Minderbroedersstraat, 20, Brugge
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DAT IS EEN LEER- EN
LEESBLAD VOOR ALLE
VERSTANDIGE VLAMINGEN
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DOOR GUIDO GEZELLE
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EN FOLKLORE
VERSCHIJNT MAANDELIJKS TE BRUGGE
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Herfstmaand 1963

ZEEKANTIG VLAANDEREN
EEN VERLICHTE HERDOPING VAN VEURNE-AMBACHT

1750
Onze woordenboeken vermijden algemeen, en niet ten
onrechte, de vertaling van het fra. Flandre Maritime. Bij de
vertaling zou heel wat onderscheid en historische uitleg te pas
komen.
La Flandre Maritime is heden in Frankrijk het noordelijk
gedeelte van het Département du Nord met de steden Duinkerke, St.-Winoksbergen, Grevelinge, Broekburg, Kassel, Belle,
Hazebroek.
In België wordt La Flandre Maritime gebruikt als equivalent van « De Kust » of « Het Vlaamse Kustland », de
kuststreek van de provincie West-Vlaanderen. Om elke verwarring te voorkomen schreef M. de Maere in 1927-1930
zijn studie onder de titel : « La formation physique de la
Flandre Maritime Beige ».
Bij ons is het Vlaamse Kustland op zijn geheel nooit een
politieke of administratieve entiteit geweest, geen van onze
kanselarijen heeft er ooit een officiële benaming moeten op
vinden. In Frankrijk was de toestand anders. Het geroofde
Vlaamse gebied werd door Lodewijk XIV ingericht als een
« intendance des Flandres du costé de la mer» (1668), alias
« département (of intendance) de Dunkerque », en in 1698
schreef Hue de Caligny zijn belangrijk « Mémoire sur l'Intendance de la Flandre Maritime ».

-- 258 —

Dit « Flandre Maritime » is eigenlijk onvertaalbaar. Met
« Frans-Vlaanderen » als vertaling kan men alleen verwarring stichten, de inhoud van Frans-Vlaanderen is belangrijk
groter en historisch wisselvalliger dan die van het Flandre
Maritime uit de Franse koninklijke administratie. (1)
Het Flandre Maritime van onze provincie West-Vlaanderen
is taalkundig een ongemakkelijk geval. Moderne auteurs en
toeristische literatuur moeten hun toevlucht nemen tot : De
Vlaamse Kust, Het Vlaamse Kustland, Kust-Vlaanderen, Zeekust-Vlaanderen, Zee-Vlaanderen, neologismen die niet uitmunten door welluidendheid en ook niet soepel zijn, die
echter vooral geen adjectivisch element « zee » verbinden met
« Vlaanderen ». In onze oude taal hebben we een « Vlaamse
Zee » en een « Vlaamse Stroom », we missen echter een diets
zee-adjectief om (de kuststreek van) Vlaanderen te benoemen.
Geen wonder dat tegenwoordig, bij gebrek aan beters, de term
« Maritiem Vlaanderen » begint op te duiken.
In feite zitten we hier, taalkundig bekeken, tussen twee
stoelen in de assen. Op onze andere (oostelijke) flank immers
werd de mogelijkheid van een diets zee-adjectief weggekaapt.
Het middelnederlands kende het adj. seeuwsch met bet. « tot
de zee behorend, van de zee », dat theoretisch — en zo
nodig — « Seeuwsch Vlaenderen » in een algemene of administratieve betekenis had kunnen vormen. De kanselarij van
het Koninkrijk der Nederlanden heeft echter in 1815 aan
Zeeuws-Vlaanderen (tevoren Staats-Vlaanderen) een moderne
betekenis met beperkte inhoud gegeven, n.l. het deel van de
provincie Zeeland ten zuiden van de Westerschelde of, historisch bekeken, een deel van het graafschap Vlaanderen dat, na
de scheiding van Noord en Zuid, als een van de Generaliteitslanden (Staats-Vlaanderen) in de Verenigde Nederlanden was
opgenomen.
Minder bekend is, dat tevoren een andere kanselarij zich
had moeten inlaten met dat probleem van het « Flandre
Maritime ».
Het merkwaardigste taalscheppend werk inzake benaming
van ons kustgebied is inderdaad uitgegaan van de Oostenrijkse kanselarij te Brussel anno 1750. De verlichte secretarissen van de keizerlijk-koninklijke regering achtten de tijd aangebroken om dat verre Veurne-Ambacht (ofte Métier de
Fumes) met zijn achterlijke naam in het fatsoenlijke kleed te
steken van zijn koninklijke Franse buurdistrict : het « Flandre
(1) Marion, Dictionnaire des institutions de la France 238 (Parijs
1923). Dr. L. Lemaire, Glossaire... de 1'Histoire... de Dunkerque et
de la Flandre Maritime 118-119 (Duinkerke 1932).
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Maritime ». Die franstalige confectie vroeg een vertaling, de
stukken werden immers in de beide landstalen uitgevaardigd.
En zo verschijnt in een reglement betreffende de armenzorg
van 6 juni 1750 de term Het Zeekantig Vlaenderen.
Dit stuk leert dat er betwistingen waren ontstaan tussen
de hoofdcolleges « van het West-Vlaenderen en van het Zeekantig Vlaenderen » ; de nieuwe regeling moet uitgevoerd
worden door « de Directeurs van de departementen van WestVlaenderen en van het Zee-kantig Vlaenderen » en bepaalt
voortaan de verhouding « tusschen de geseyde Magistraeten van
het West-Vlaenderen en van het Zee-kantig Vlaenderen ». (2)
Bij vergelijking met de Franse tekst blijkt dat West-Vlaenderen overeenstemt met West-Flandre, Zee-kantig Vlaenderen
met Flandre Maritime.
Het Zeekantig Vlaenderen omvatte Stad en Kasselrij Veurne
(zonder Nieuwpoort !) .
Het West-Vlaenderen was de klassieke 18e eeuwse omschriiving : Ieper (Zaele en Kasselrij), Waasten (stad en
kasseirij 1, Poperinge (Stad en Jurisdictie) en Wervik (Stad
en Territoir) . (3)
De Brusselse kanselarij wist haar herdoping van VeurneA mbacht te doen aanvaarden in de ondergeschikte besturen.
Op 18 april 1761 wordt een « concordaet ofte conventie gemnekt tusschen het zeekantigh Vlaenderen (en het Brugse
Vrije) nopende het onderhoudt van den aermen ». De magistraat van Veurne zendt een kopie van deze conventie aan de
magistraat van Brugge met « Zeekantigh Vlaenderen » als
bestuursterm voor Veurne-Ambacht. (4)
of is het de
Eén enkele stad heeft éénmaal geaarzeld
stadspensionaris die zijn eigen taalgevoel liet spreken ? Diksmuide formuleerde op 25 aug. 1750 de toetreding tot het
renelement van de armenzorg als volgt : « de Hooft-Collegien
ende Magistraeten van West ende Zee-kustig Vlaenderen ... >>(5)
Wanneer Veurne-Ambacht in de Patriottentijd de Hoed van
de Vrijheid opzet, herneemt het ook in de administratie zijn
oude naam. En de Franse Republiek zou weldra zelf door het
eigen Flandre Maritime de brutale streep van het Noorderdepartement trekken.
Zeekantig heeft ten slotte maar een kortstondig en besloten
bestaan gekend. Geen kanselarij heeft het woord nog bovengehaald uit de mooie patria-bladen van de registers of uit de
(2)
(3)
(4)
(5)

Vijfde Placaetboeck van Vlaenderen I 39-41.
Zelfde Placcaetboeck I 42-48.
Stadsarchief Brugge. Resolutieboeck 1756-1761, f. 249v.
Vijfde Placcaetboeck I 45.
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gedrukte folio's van de plakkaatboeken. In geen woordenboek
is het te vinden, tenzij in het Toponymisch Woordenboek van
De Flou.
De behandeling van Zeekantig Vlaanderen in dit Woordenboek (XVIII 354) valt erg tegen. De auteur heeft het document van 1750, waar juist Zeekantig Vlaenderen en WestVlaenderen als twee onderscheiden departementen optreden,
niet gelezen. Zeekantig Vlaenderen is, zegt De Flou, een
andere benaming voor West-Vlaanderen. Hetgeen met de oude
noch met de nieuwe betekenis van West-Vlaanderen is overeen
te brengen. De verwarring wordt nog voltooid door de aanmerking : « Later in de 19e eeuw in het frans door Flandre
Maritime uitgedrukt >>. De gang van zaken is echter juist
andersom, zoals blijkt uit de medegedeelde documenten : Zeekantig Vlaanderen is een vertaling uit 1750 van het oudere
Flandre Maritime der Franse Koninklijke Intendance.
Opmerkelijk is ten slotte dat de Oostenrijkse kanselarij,
bewust of onbewust, archaïserend te werk is gegaan. De oudste
dietse benaming van « zeekust » is eigenlijk zeecant. Zannekin
en zijn zo (in de 19e eeuw) genaamde Kustvlamingen hebben
het woord kuste, zeekuste niet gekend. Het mnl. coste, seecosten,
een leenwoord uit het frans coste, is eerst in de Bourgondische
tijd opgekomen, vooral als kanselarijterm. In Zannekins tijd
sprak men van de zeecant, de zeecanten : de gewone term van
de 14e tot en met de 16e eeuw. Kiliaan boekt het woord seekant, naast see-kosten, see-kusten. Waarschijnlijk is het uit
Kiliaan of een van zijn navolgers dat de vertaaldienst van
minister Cobenzl het woord zeekant heeft gehaald dat, in zijn
administratieve aanpassing, tijdelijk « Veurne-Ambacht » heeft
bedreigd.
A. VIAENE

Broodbiddene
Een « broodbidder » is een bedelaar, een schooier ; bij Verdam
en Stallaert. Het ww. broodbiddene met bet. bedelen, schooien komt
voor in de Ieperse ordonnantie « van den ghemeenen aermen » anno
1530. (Nolf, Bienfaisance Ypres 80-81).
Een aantal mensen, ook ambachtslieden, waren vervallen tot
« ledicheit » en vandaar « tot den solacelicken jocke ofte slavernie
van broodbiddene bedwonghen . ». Vandaar ook veel vagebonden
die zich begeven « in belijterie ende broodbiddene ». De Ieperse
schepenen willen de armenzorg hervormen en dit algemeen « oorlof
ende consent van blijterie ende broodbiddene » intrekken. — Voor
belyterie, zie Biekorf 1963, 31.
v.
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VUURWAGENTJE TE LEUVEN IN 1470
In Biekorf 1963, 62 werd om nadere inlichtingen verzocht aangaande de oude « vierwagen » in Vlaanderen. De volgende gegevens,
hoewel uit Brabant, zullen mogelijk de lezers voldoening schenken,
vooral ook de illustratie.

« clezne vierwagen »
Detail guit De Vuurproef door Dirk Bouts
Kon. Mus. Brussel. - Foto

A.C.L.

In de stadsrekeningen van Leuven van 1470, fol. 39, komt volgende post voor :
« Anthonysse Bruyninckx, smit, van eenen cleinen vierwagen te
makene van ysere om op 't Register te orboren, hem daer voor vergouwen 36 plecken ». Het Register was een lokaal gelegen op het
gelij kvloers van het Leuvens stadhuis en waar de stadsthesaurie was
ondergebracht.
De bovenstaande tekst werd door E. Van Even voor het eerst
bekend gemaakt in 1861 (in Revue beige et étrangère XI, p. 517) .
In zijn latere studie, L'ancienne école de peinture de Louvain
(Brussel-Leuven, 1870, p. 198, noot 1) zette Van Even de mening
vooruit dat het vuurwagentje, voorgesteld op het paneel van de
Vuurproef (Gerechtigheidstafereel van Keizer Otto), voorzeker het
vuurwagentje was uit de rekening van 1470.
Het paneel van de Vuurproef werd geschilderd door Dirk Bouts
te Leuven ; het was klaar ten laatste op 25 juni 1473 en werd opgesteld in een lokaal boven voornoemd Register. (Voor dagtekening
en plaatsing cfr. Bulletin van het Kon. Instituut voor het Kunstpatrimonium, dl. I, 1958, p. 9 en 13) .
F. VAN MOLLE
Leuven
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INVENTARIS VAN DE ECHTGENOTEN
BOONENT - GRUTERE

1514
Wouter van Boonem, heer van Boonemshove, was de zoon van
Jan, schepene en burgemeester van het Brugse Vrije (1469-1483)
en van Geertruid van Dade.
Wouter was gehuwd met Josine de Grutere uit Gent, dochter
van Otto en van Katelijne van Massemen. Josine overleed te Gent
in 1513, Wouter overleefde haar tot 26 juni 1553 en werd begraven
in het klooster te Melle.
Uit hun huwelijk bleven vier kinderen : Adriaan, later gehuwd
met Adrienne van Hole, Josine, later gehuwd met Jacob Gheerolf,
alsook Gerdekin en Marieken, die stierven op jeugdige ouderdom. (1)
Bij het afsterven van de vrouw werd een inventaris opgemaakt
van de bezittingen der echtgenoten Boonem-Grutere. Hoewel Wouter
te Gent woonde, werd deze inventaris voorgelegd aan de schepenen
Pe
van het Brugse Vrije, omdat Wouter vrijlaat was. (2)

Onroerende eigendommen
De overleden echtgenote bezat een gezamenlijke oppervlakte van
Ha. 48-99-33 ca. bij Gent en in het Land van Waas, die 21 lb.
15 s. 4 gr. per j aar opbrachten. Daarbij kwam nog een jaarlijkse
huwelijksuitkering ten bedrage van 5 lb. 5 s. gr., die Josine ontving
van haar moeder. Hetgeen samen een jaarlijks inkomen vormde
van 271b. 4 groten.
Wouter bezat Ha. 21-14-52 ca. gelegen in het Brugse Vrije, die
ieder jaar 5 lb. 3 s. 2 gr. opbrachten, wat met de opbrengst van twee
renten te Sint-Laureins 6 lb. 13 s. 2 gr. uitmaakte. Hij bezat daarenboven een oppervlakte aan leengoederen, afhangende van de Burg
te Brugge, van Ha. 15-83-68 ca., waarvan de opbrengst niet aangegeven is.
Het echtpaar beschikte dus over een jaarlijks inkomen van ruim
33 pond groten.

Roerende goederen
De meubels worden beschreven in situ in de verschillende kamers
van het woonhuis ; ook keuken en kelder worden afzonderlijk geinventariseerd. Eigen rubrieken vormen het tin, het ijzerwerk, het
(1) J. Gailliard, Bruges et le Franc I 209.
(2) Rijksarchief Brugge. Brugse Vrije. Staten van goed, 3e reeks,
nr. 1119.
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lijnwaad, het zilverwerk met de juwelen en de klederen. De volledige
tekst van deze inventaris volgt in bijlage. Enkele anomalieën in de
zeer onvaste spelling werden genormaliseerd.
Balans van de nalatenschap
Baten. — De onroerende goederen werden niet geschat. De
meubelen werden geprezen (afgerond) op 26 pond groten, de
j uwelen op 23 pond ; in totaal ca. 50 pond groten.
Het sterfhuis had een tegoed van 18 pond, zodat de baten
68 pond bedroegen. De helft hiervan kwam toe aan de wezen.
Lasten. — Een schuld van 15 pond viel voor de helft ten laste
van de wezen. De kosten van het sterfhuis (missen, leenverheffing,
doodschulden, uitvaart) beliepen 12 pond en vielen volledig ten laste
van de wezen.
Voor de uitvaart werden 500 broden geleverd door verschillende
bakkers ; een deel ervan werd uitgedeeld in de kerk aan de armen,
een ander deel werd besteld aan de moeder van de overledene in
haar huis te Gent « omme te deelene den vrinden vanden sterfhuus ».
Na afrekening van al de onkosten en het verli jden van de staat
van goed voor de schepenen van het Brugse Vrije op 22 augustus
1514, bedroeg het deel van de wezen nog ca. 16 pond, d.i. 4 pond
groten per kind.
J. DE SMET

BIJLAGE
TEKST VAN DE INVENTARIS

Dit naervolghende zien de cateyllen, goedijnghen desen sterfhuus
toebehoerende, bevonden jnt huus te Ghendt.
[Meubels]
Eerst twee groete lijsen staende jnde zale vooeren.
Item een dein tresorkin met een sloect daer anne, een fighuere daer
up staende up het tresor.
Vier grooete stoelen jnde voorseijde zale.
Inde etecamere
Item een tresor met twee locken, een crucefix daer up staende up
voorseijt tresor, twee houtaer candelaers.
Item een tafelle staende up eenen voect met eenen slotte daer anne,
een tafeelcleet daer up ghescacquiert.
Item twee grooete stoelen, twee dein scabellekins, een scaubaert,
drie neder dein stoelen, vj roo keussens sitte keussens, twee
groete branders ende een tanghe.
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Up de voorder camere boven der etecamere
Een grooete platte coetse met twee borstbancken, een grooet bedde
metten oorpuele, een roo saerghe, goordinnen ende rabat daer
toebehoerende, een cupzetele ant voorseijde bedde.
Een tresor met twee loecken, ende een tavernel van onser lieuer
Vrauwe ende een cleen houtaer candelaer daer up staende.
Een liisekin met twee sloetten sluetende, een groote scrine met twee
sloetten, een contoer scuvende met eenen voete, een busche
daermen brieuen jnne slut.
Een cleen platte coetsekin, een bedde metten oorpulle, een roo
saerghe, roode gordinnen ende rabatten daer toebehoerende ende
een culte.
Een clein rolle coetsekin onder heet voorseijde coetsekin met eenen
clein beddekin ende een oorpuele, een groote stoel staende ant
tvoorseijde bedde.
Een clein branderkin.
Up de kinderen camere
Een groote ventelle coetse met eender voye ende met eenen voetbancke, een groot bedde metten oorpuele ende een blau saerghe
dar up ligghende, een goordinne roede daer toebehoerende.
Item een clein platte coetsekin, een bedde metten oorpuele ende
een blau saerghekin daer toe.
Een langhe banc staende up re voorseijde camere.
Een clein wielken daerme mede spindt.

Up de neder camere
Een platte coetse met eenen voetbanc ende een cupsetele, een grooet
bedde metten oorpuele ende een blaeu saerghe.
Een wentelcoetse met eenen ghesloten voetbancke, een bedde metten
oorpuele ende een saerghe.
Een tresor met twee loecken ende een beelde van onser lieuer Vrauwe
daer up staende.
Item een groete coufer met eenen sloete, noch een clein couffere
oec met een sloete.
Een clein forscier van latoene met twee sloetkin.
Een Dornicxghe ticke van vier hellen lanc ende vier hellen breedt
lettel meer ofte min ziinde, ende een oorpuele daer toe onghevult.
Drie hoerkeussens ende een groot lende keusche, twee blauwe quaede
clein keusschen, d ri e gordinne roede jnde vorseijde camere.
Inde kuekene
Een clein taffelkin up eenen stoel staende, een doncke met tween
loecken, een banc, een kuekenne ronne, drie leenen clein stoelkins.
Twee hauten hemmeers bisleghen van hyseren banden. Noch een
clein lanc bancckens, een clein glaesen huusekin daermen glaesen
jnne stelt.
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[Tinnegoed]
Dit naervolghende es teenewerc desen sterfhuus toebehoerende :
Eerst vier candelaers cleine, twee groote candelaers.
Item een ketelpot met eenen dexcele daer toebehoorende, twee dein
ketelen ende een groote ketele.
Item een dein lauwerkin, een groote holye panne, een loeppin ende
een plaet becken daer toebehorende, een groot becken, een clein
becken daermen de haenden jnne waest.
Item een witte ketele, een scafoor, een groot handtvaet.
Item noch een dein pannekin, twee vispaenen, een wijn water vaet
daermen sperwater ut gheft.
Dit naervolghende es tenewerc desen sterfhuus toebehoerende (sic) .
Eerst twee wijn stoopen. Item twee wijn vierendeelen, een pinte,
een half pinte, vier dein tene (p) ootkin, een groote bier stoop,
een pissepoot, een mostaert poot, drie soutevaeten, zes tinnen
lepelen.
Item teenewerc fin.
Eerst twee groote platelen. Item vier middelbaer platelen, twee middeel platelen, drie dein platelen, xij diepe scuettelen, xij sousieren,
xviij talioorens.

[ilzerwerki
Item twee groote braetpaennen ende een dein bratpanne.
Item twee speten, twee paennen mette sterten, een droep lepele,
een crauwele, een boorekin, een rooster, een dein branderkin,
een tanghe, een dein staelyser, een j seren plaete scuppe, een
angghele, een appel rooster, een dein staelyserkin met eenen
steerte, twee poot heysen, een scerfmesse, eenen angghenden
steert daermen de potten up set.

[Lijnwaadj
Dit naervolgende es tliinwaet desen sterfhuus toebehoorende.
Eerst tien haemmelaeckenne. Item xxij serveten onder goede ende
quaede in als, vier trisoor langhe duaelen enden een lampet
duaele.
Item een paer slaeplaecken van xvii i ellen lanc, drie paer van onder
alve laecken ende een slaeplaecken alene met eender scroede,
vier paer bencken, drie paer ghebleecte slaeplaecken.
Item elleue fluwijnen onder groete ende cleine, xij hooftclers, nieuvs
linwaets onder fin ende grouf hondert ende viij ellen lettel meer
ofte min met gheuaerde laecken.
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Item fin gaerne ende noch andre gaerne vlaes ende werc gheextimeert al soet bliic.
Item jnde kelder een groete vlestande, een clein vlestaende, een
groete wacscupe, een sandt stande, drie beuter cupen, eenen troec
in bachuus.

[Juwelen]
Item zes zelueren croesen en vergult weghende xxxij onsen ende
een alf lettel meer ofte min, ende waeren ghepresen jnt gheheele
de somme van 8 lb. 1 den. groten.
Item een roenden goudiin riinc ghepresen 14 schel. groten.
Item een dobbel ghispe zeluer vergout weghende een onse ende
een alf (9 sch. gr.) .
Item een zeluer schoort hac (18 gr.) .
Item een agette pater poster met vijf zelueren vergulden teekennen
ende met eenen groeten Angnus Dej daer an oec vergult
weghende drie onsen ende eenen alf (22 sch. gr.) .
Item een coralen pater noster ghegheuen een weese, een pater noster
van mieren heyeren met cassidoenen daer an, noch een hauten
pater poster met cassidoenen, een rooe fluwelen beurse met perlen
daer an.
Item een buskin met cleine peerlen die Wouter ghegheuen heeft
ziine twee dochteren, twee vergulden excellen oec ghegheven zijn
twee dochteren.

[Klederen ]
Dit naervolghende ziin de abiiten dienende ten lichame van meer
joncfrauwe saleghe memorie thueren live anghaende.
Erst een zwaerte kerle ghevoert met brunen rugghen ende jnde
mauwen met watermaelen.
Item een grauwen kerle ghevoert met zwaerte lamvellen ende met
rommenische vellen jnde mauwen.
Item noch een grauwen kerle oec ghevoert met zwaerte vellen.
Item een taneyden kerle ghevoert met zwaerte zaercke ende met
fluwel zwaert jnde mauwen, noch een zwaerte kerle jnckele, een
qwaet Rouansche kerle.
Item een zwaerte keus van cameloete ghevoert met grauwe laecken
ende met eenen zwaerte fluwe boert.
Item een ossetten keus met eenen tripe boerdekin.
Item een grauwen keus die sie daghelicx drouc.
Item drie saerckin faylen waer of datter een es ghevoert met zwaerte
laecken van dammaest ende dandere twee met Dornicx satin.
Item noch een zwaerte laecken faeyle.
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Item een fluwelen goergiere, een paer alve fluwelen mauwen, een
paer mauwen van cameloete, een cameloete goergiere, een paer
laecken mauwen.
Alle dese abiiten waeren ghepresen by Jan de Maene ende vrauwe
van Doerne haude clercoepers by haerlieder heet, ende den priis
hemlieden ghelaeten ter somme van 14 lb. 5 sch. gr.
Dit naervolghende ziin de abiiten dienende ten lichame van Wouter
van Boneem als bezittere vanden steerfhuus (samen geschat op
9 lb. 2 sch. gr) .
Eerst een zwaerte kerle met eende scouwe ghewoert met zwaerte
lamvelle den gheheele kerle.
Item noch een zwaerte kerle ooc ghewoert met zwaerte vooren ende
achter met witte lamvellen.
Item een grauwen kerle van Ghendtschen laeckenne ooc ghewooert
met zwaerte vooren ende achter met witten.
Item een taneyden paeltrooec ghewooert met laecken.
Item een zwaert fluwele wambaeis, een zwaert van Dornicx satinen
wambaeis.
Item een fluwel toysoen ghewoert met witte vellen.
WOORDENLIJST
Droeplepele. - IJzeren lepel om spijs te bedruipen.
Excelle. -- Hecsel : gesp, agrafe.
Forscier. - Fortsier : hier metalen (anders ook ijzeren) kist.
Gescacquiert. - - Geruit ; in veelkleurig patroon.
Goergiere. -- Halsstuk (vrouwenkleding) ; fr. gorgeiette.
Cameloet. - - Kostbare zijden stof.
Cassidoene. -- Calcidoon : een soort topaas.
Keus. — Keurs : getailleerd bovenkleed (vr.) .
Contoer. - - Contoor : kantoorkast.
Culte. — Culcte : sprei, gestikte deken.
Lampetduaele. — Handdwaal (hangend op rek).
Loeppin. - Lopin, lepyn : lampetkan (met bekken).
Ossetten. -- Uit osset, orset : fijne stof (namaak-zijde).
Pa]trooec. -- Paltroc : bovenkleed. Biekorf 1962, 286.
Pootheyse. -- Potheijnse : ijzeren pothengsel.
Ronne. - Renne : kooi of kist uit traliewerk.
Rommenische vellen. - - Soort pels. Biekorf 1959, 297.
Rugghen. --- Rugvellen van eekhoorntjes (pels).
Scafoor. — Kaffoor, komfoor.
Scaubaert. - - Vuurscherm.
Scouwe. — Schoeve : opperkleed. Biekorf 1961, 346.
Schoorthac. -- Haak om voorschoot op te houden.
Taneyden. — Geelbruin, rosachtig.
Taverne]. -- Tafereel : schilderstuk op hout.
Trisoorduaele. — Kleed om op het dretsoor (buffet).
Troec. --- Trog, kneedbak.
Ventelle coetse. — Wentelcoetse : verheven beddekoets.
Vispaen. — Schuimspaan.
Watermaele. --- Soort pels (van zeehond ? ).
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BRAND-REGLEMENT TE GITS
1822
Wegens de vele branden in de Hollandse tijd had de Gouverneur
van West-Vlaanderen het nodig geacht op 14 december 1821 een
circulaire aan de gemeenten te sturen nopens een politiereglement
om brand te voorkomen en te blussen. Op 30 maart 1822 had
burgemeester L. Bousson met de vroede vaderen te Gits een reglement in 31 artikelen samengesteld, waarvan de 17 eerste gaan over
het voorkomen en de overige over de bestrijding van brand. Het
reglement werd goedgekeurd door de gedeputeerde Staten van WestVlaanderen op 17 april 1823 en door boekverkoper Stock-Werbrouck
uit Roeselare gedrukt.
Bepaald wordt dat geen enkel gebouw mag opgetrokken of hersteld worden tenzij in steen, kalk en tras en slechts met « pannen,
schalien, tigchels of ander hard dak », in het dorp of in een
gehucht van meer dan 6 huizen binnen 150 ellen afstand van het
dorp, en dit op een boete van 12 gulden of één dag gevangenis.
Zelfs de riet- en strodaken moeten voortaan in « harde » bedaking
hersteld worden, anders warden de daken afgerukt. « Nogtans de
schueren en stallingen der landbouwers gebruikt tot berging hunner
vrugten en het stellen hunner paarden, koebeesten, schapen of
ander vee, tegenwoordig gedekt in riet of stroo, zullen tot hunne
uit den grond nieuwe herbouwing mogen gedekt blijven in riet of
stroo en alzoo mogen gerepareerd worden » (art. 3) .
Schoorstenen mogen enkel gebouwd of veranderd worden na
inspectie. Tweemaal per jaar, in april en oktober, moeten de schoorstenen van huizen en ovens uitgeveegd worden, en moet men daartoe, op straffe van geldboete, blijk geven aan de beambte, die door
de burgemeester ter visitatie is aangesteld. En — een teken dat
men voorzag dat er tegenstand zou zijn — de beambte mag in zijn
inspectie niet belet of belemmerd worden. Ten andere, ovens of
stookplaatsen zelf mogen slechts na inspectie, en dit met deugdelijk
materiaal geplaatst worden. Hout, turf, stro en andere lichtbrandende
goederen mogen op de zolders niet binnen een el afstand van de
schoorsteenpijp gelegd worden. Verboden wordt te vlassen, of in
schuren, stallingen en andere plaatsen, waar vlas, hooi of stro ligt,
ander licht te gebruiken dan in een besloten lantaarn. Bij het lossen, laden of verweken van vlas en andere lichtbrandende goederen,
alsook in schuren, stallen, timmermanswinkels, hooi- of strozolders
en andere gevaarlijke plaatsen mag niet gerookt worden. Gedoofde
kolen of as mag men niet leggen op zolders, maar in stenen vergaarbakken. Steenovens moeten meer dan 50 el van de gebouwen staan,
vuur moet meer dan 100 el van gebouwen, bossen, hooi- of houtmijten gestookt worden op de openbare wegen of te lande. Er vol-
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gen hier een drietal artikelen, die meer het gebied van folklore
benaderen :
Art. 11. — De slagters mogen geene verkens branden na zonnen
ondergang of in sterken wind, en nooit dan buiten de tien ellen
afstand van gebouwen, op boete van drij gulden.
Art. 14. — Het is verboden langs de wegen en landen te zwieren
met vuur of met ligt niet besloten in eenen lantaarn, op boete van
drij tot zes gulden.
Art. 15. — Geene vuurwerken zullen mogen opgestoken worden
zonder voorafgaand consent van den Burgemeester.
Interessanter wellicht nog zijn de artikelen nopens een brand, die
ontstaan is. Iedereen, die een brand ontwaart, en hem niet inwendig
kan meester worden, moet overluid « brand » roepen, en de naaste
geburen dadelij k verwittigen. Art. 19 luidt als volgt :
« Indien de brand bij nagt ontstaat in het Dorp, zullen alle ingezetenen van de wij k een licht voor hunne ramen stellen of een
lantaarn met eene brandende kaars uithangen om de straat te verlichten, zij zullen ook verpligt zijn geduerende de brand tobben en
vaten voor hunne wooningen te plaatsen en zorg te dragen dat die
gestadig vol water blijven tot het blusschen, op boete van twaalf
gulden of straffe van eenen dag gevangenis. »
Wie het eerst burgemeester of schepenen waarschuwt, krijgt een
premie van 3 tot 8 gulden uit de gemeentekas. De burgemeester
of schepene laat daarop de klok kleppen, opdat allen ten spoedigste
ter hulp kunnen snellen. Hij zal zich aanstonds naar de plaats van
de brand begeven, zich met de directie van het blussen belasten en
de nodige bevelen geven, waaraan ieder stipt moet gehoorzamen.
Art. 23 geeft de volgende nauwkeurige instructies :
« Zoo dra de klok zal aankondigen dat een brand is ontstaan,
allen bekwamen ingezeten zal dadelijk ter hulp toesnellen met
emmers, ketels, tobben en andere vaten om water te halen ; de metselaars en timmerlieden zullen hunne ladders, ook de brandhaken
bij art. 25 gemeld (er moeten er nl. voldoende in het Raadhuis
zij n), en andere dienstige tuigen naar de plaats van den brand ten
spoedigste overbrengen en alle mogelijke hulp bieden om dien te
blusschen. »
Nabijgelegen gebouwen, huizen en goederen moeten natgehouden
worden om het vuur tegen te houden. Muren van gebouwen mogen
slechts in uiterste nood, en met toelating van burgemeester of
schepene omvergehaald worden. De plaats, waar brand ontstaan is,
moet door de veldwachter en « eenige door de Burgemeester of
Schepenen geriquireerde welbestaande ingezetenen » afgezet worden
« ter voorkoming van dieverijen, en op dat men in de middelen tot

— 270 —

blusschen door gedrang of andersins geene belemmeringen ontmoete ». (art. 27) .
De vroede vaderen hebben ook hun aandacht gewijd aan alles
wat na de brand kan volgen. Zolang de verbrande voorwerpen nog
smeulend zijn, moeten de veldwachter en enige manschappen er bij
blijven om water te geven, ingeval de vlam weerom uitbarst. Zij,
die goederen ter bewaring gekregen hebben, moeten daarvan binnen
de 24 uren behoorlijke aangifte doen bij het plaatselijk bestuur.
En het reglement eindigt heel wijselijk met de bepaling dat alle
boeten, die opgelegd worden, ten goede zullen komen van de kas
der Gemeente.
D. T. V. B.

ZANTEKOORN

uit Zwevezele en ommeland
Veite. — Gezegd van alle mestoffen. « 'k Heb een zak veite gesmeten op mijn land ». Zedelgem.
ak. — Afval van vlees of vis. Zedelgem.
Fietjefak.
Lucht, luchtje. — Fles jenever, borrel. 'k Heb met nieuwjaardag
ne goe' lucht gekocht. Ge moet ne keer een luchtje komen drinken.
Zedelgem.
Zwangerschap. — Ze loopt met heur schorte vul (is zwanger) .
Ook nog : Z'is kwaad, ze steekt hare vuist uit. Veldegem.
Miskraam. — Z'heeft een klaai gekregen. 't Is een klaai. Veldegem. Heur karre is geklaaid. Jabbeke. (Zie De Bo op klaaien) .
Ook nog : « De bakte is tegengeslegen ». Zwevezele.
Lutterspichte. -- Gezegd van een voorwerp dat niet vast op de
grond staat, dat wikkelt. « Die stoel is lutterspichte ». Veldegem.
Zie De Bo op lutterspeekte. — Te Zwevezele zegt men : 't Staat
lutse en wikkelt. Ook nog : 't Slaat flikke lijk 'n kromme sikkele.
Voor niemendal. — Hij heeft het gekregen voor een appel en
een ei, of : « voor een schete en acht knikkers ». Zwevezele.
Moede. — Zo moe als een hond, of « zo moe als gestampte
figen (vijgen) ». Zedelgem.
Liggem. — 'k Ga naar liggem en rollegem boven mij trekken,
d.i. ik ga slapen. Liggem = bed, Rollegem = dekens. Men zegt
ook : 'k Ga naar mijn gisterenavond. Zwevezele.
Kindersieze. — Een kinderwagen wordt te Zwevezele ook kindersieze (-sjees) genoemd.
GUIDO ALTOOS
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FIGURATIEVE VROOMHEID
IN DE OUDE BRUGSE HUISKAMER
1475-1518
De volgende lijst biedt, in chronologische volgorde, enkele gegevens die de « huiselijke godsdienst onzer voorvaderen » zakelijk
— iconografisch en archeologisch — belichten. De afbakening
1475-1518 wordt alleen ingegeven door de bijeengebrachte documenten zelf. Uit de periode 1460-1474 konden we tot nu toe te weinig
lokale (Brugse) getuigen van figuratieve huisdevotie bijeenbrengen.
Het « bescreven cleet » zonder nadere bepaling is in menig interieur
voorhanden, zo o.m. « beneden inden voorvloer » en « boven in de
voorcamere » van Lisbette Roucx in 1462 (Biekorf 1963, 46) en
bij andere poorters in 1466, 1467 (« twee bescreven cleederen ») en
1470. In de keuken van een grauwwerker (peltier) staat in 1463
« een tritsoer met 6 berdekins van beilden », terwijl in de nevenkamer « een outaerkin zonder beilden » vermeld wordt. Slechts tweemaal echter wordt een voorstelling vermeld : « een cleet van Marien »
in 1470 bij een messenmaker in wiens slaapkamer ook « twee beilden
metten kandelare ende cleen gordynekins » staan, en in 1471 « een
patroon van sente dare », voorkomend in de bemeubelde « vloer »
van Gheeraert van Durt.
Van 1518 af worden de gegevens uit allerlei bronnen overvloedig.
Die komen dan aan de beurt in een voortzetting.
De nummers 1293, 1294 en 1295 verwijzen naar het fonds
Proosdij in het Ri j ksarchief te Brugge.
Chronologische lijst
1475. — In de « eitcamere » van meester Clais van den Hecke
hangt « een bescreven cleet vander boedsceipe van maria ». (1293,
f. 50) .
1476. — De baljuw tekent bij Claeys Lavezuene de volgende
items op.
« In den eetcamere, een bescreven cleet van eender joncvrauwe in
een bard, een bescreven cleet met eenre crucefige in een bart. »
In dezelfde eetkamer is het « huisaltaar » rijk gestoffeerd. De
beschrijving luidt :
« Een dridsoor, een beilde van onser vrauwe in een tabernacule upt
dridsoor, twee beilden van Jhesus, 4 kandelaeren twee met pinnen ende twee met pipen upt dridsoor, twee bescreven berdekens
upt dridsoor. »
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Tot de meubilering van dezelfde eetkamer behoren nog :
« Een bescreven cleedeken van sente Jooris in barde.
Een ghescreven ymage van onser vrauwe in een bardeken voor
tcafcoen ». (1293, f. 48) .
1477. — In het « eetcamerken vooren » van Pieter van Theimsche
staan een « scaprade, dridsoor » en bed (wentelcoetse) ; kamer en
meubels zijn gestoffeerd met de volgende iconografie :
« Een tabernakel van sente Joris ende sente Margriete.
Een bescreven cleet in een bert van sente Soncommere.
Een ander van onser vrauwe.
Een van sente michiel. Een van sente Christoffels.
Een van der crucefixe ende noch een bescreven cleet van ystoryen.
(1293, f. 62) .
1478. — Tot de inboedel van weduwe Neutemans behoort « een
bescreven Gleed van sinte Christoffele ende andere plusynghe ».
(1293, f. 71 ; zie Biekorf 1962, 236) .
1478. — Bij Margriete Zilvermits worden bevonden « twee cassinen met beilden ». (1293 ibid.) .
1480. — In het sterfhuis van Marye Cornelis Urbaens weduwe
zijn voorhanden : « Een dridsoor... Een tabernakelken ende beelde
van onser vrauwen ». (1293, f. 74) .
1480. — Bij Luuc van Slingherhand worden in de inventaris opgenomen : « Boven in de voorzoldere : een bescreven cleet in barde
vanden crucefixe, diversche bescreven cleederen over tbedde anden
zolderen ». (1294, f. 2) .
1480. — De « eedcamere » van de kleinsmid Thuriaen van Rebeke
is gestoffeerd met het volgende devote beeldwerk.
« 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 de duere, twee beilde deen van marie ende tander crucefix. »
(1294, f. 3 ; zie Biekorf 1962, 149) .
1499. — In de « voorcamere » van de « boucscrivere » Lievin de
Toolnare zijn voorhanden : « Een tavereel van sente Anne met
kandelare. Een tavereel vanden cruce. Een dridsoor met een loke,
twee tavereelen daer up ». (1294, f. 1241 .
1499. — In het sterfhuis van Jooris Boghaert worden de volgende items opgeschreven (1294, f. 124) :
« Inde voorcamere. Een tafelkin met sente janshooft. Een bescreven
cleet.
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In een andre nedre camere [waar scaprade en dritsoor staan] : een
tafereel van sente cartoffels, een ghesneden onse vrauwe, een
motalen candelare. »
1504. — De « eetcamere » van de « erdenpotmakere » Wouter
de Stighere is gestoffeerd met : « een beilde in een casse van ecce
homo, een beilde van marye voor tcafcoen in een cassi jn cum blaeu
gordijnen ». (1295, f. 23).
1510. — In het sterfhuis van kanunnik Jacob Vrombout zijn voorhanden (1295, f. 67) :
« Inde eetcamere. Een beelde up een cleet van de noot gods boven
tlys, een andre boven tresoor de bootscepe.
Inde meeste slaepcamere : een beilde in houxken.
Inde cleene slaepcamere : een tavereel up een cleet vande noot gods. »
1512. — In de « eetcamere » van Quinten van Amelsberghe worden bevonden : « Een rame met een crusefix cum latoenen candelaer daer voren. Item een bart van tavenmael boven tridsoor ».
(1295, f. 79V).
1518. — Bij Jacop Longet staat : « In de eetcamere, een candelaerken voor een beilde van Marye. Vooren upde voorcamere, een
tavereel vander bootscap van Marye ». (1295, f. 113v).
De bovenstaande teksten noemen 50 stukken waarvan 36 met een
bepaald onderwerp. Twee ervan zijn profane onderwerpen : een
« bescreven cleet » met een « joncvrauwe » (1476) en een ander
« van ystoryen » (1477) . Men mag aannemen dat de 14 onbepaalde
stukken tot de religieuze iconografie behoren.
De 34 bepaalde religieuze onderwerpen zij n verdeeld als volgt :
Maria 9. Crucifix 5. Maria Boodschap en St.-Kristoffel elk 3.
Jhesus (kind), Nood Gods en St-Joris (éénmaal in groep met
St.-Margriete) elk 2. Eén vermelding hebben : Triniteit, Avondmaal, Ecce Homo, Kruisiging, en de heiligen Anna, Jan de Doper,
Michiel en Ontcommere (Wilgef ooris) .
Naar de vorm en de techniek vallen 35 stukken op de 50 onder
de schilderkunst ; van die 35 picturale nummers zijn 25 « bescreven
cleederen » en 10 « tavereelen » (+ bescreven berd) .
De 15 overige stukken behoren tot de beeldhouwkunst (in hout) .
Het is echter mogelijk dat 3 « beilden up een raem » ook houtsnijwerk zijn.
Opmerkelijk is dat 6 op de 9 Maria-figuren houtsnijwerk zijn,
terwijl 4 op de 5 Crucifixen schilderwerk zijn. Beeldhouwwerk zijn
nog : de twee Jezuskindjes, de groep St.-Joris en St.-Margriete, het
Sint- Janshoof d en de Ecce Homo.
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Al deze gegevens zijn natuurlijk te beperkt om er veel conclusies
uit af te leiden. Voor de lokale Brugse kunstgeschiedenis bevatten
ze echter een paar waardevolle aanwijzingen.
De helft van de 50 samengebrachte stukken zijn « bescreven
cleederen ». Deze uitgesproken meerderheid van het « beschreven
cleet » bevestigt de opgang van de « cleederscrivers » te Brugge in
de tweede helft van de 15e eeuw. De cleederscrivers werkten op
doek, mochten echter geen olieverf gebruiken. Ze vormden een let
van het schildersambacht en mochten eerst vanaf 1463 schilderijen
maken (steeds binnen de perken van de genoemde techniek) en ten
toon stellen. Het « bescreven cleet » blijkt alsdan de huiskamer van
kleine en grote burger te hebben veroverd.
Op de 10 (of 9 ?) panelen (« tavereelen ») behoren er vier aan
de « boucscrivere » Lievin de Toolnare (alias van Houdesloet) . Deze
laatste was van 1479 af herhaaldelijk gouverneur en deken van de
St.-Jans- (en Lukas) gilde, en stond dan ook in nauwe betrekking
met de « lybrariers » en « verlichters » van zi j n tijd. (Bef f roi IV
287-333). Als miniaturist moet hij meer dan de gewone man de
paneelschilders hebben gewaardeerd. Memling, Geraard David en
de Meester van de Ursulalegende waren zi j n tijd- en stadsgenoten.
Hij was in 1499 een vermogend man geworden, in dat jaar immers
kocht hij het leen « Brisechelier » te Brugge. (J. De Smet in Biekorf
1963, 77) . De twee genoemde panelen, een Sint-Anna (Sint-Anna
te drieën, zoals de Meester der Ursulalegende er schilderde ?) en
een Kruisiging, schijnen wel de belangrijkste schilderstukken van
heel de lijst te zijn.
A. VIAENE

UITRUSTING VAN EEN BLANKENBERGSE VISSER

1673
Jan Spilliaert, patroon van de Stella Matutina, overleed te Blankenberge in 1673. Zijn spullen, die geschat werden op 12 pond
9 schellingen (La Flandre VIII 365), omvatten de volgende drie
nummers.
« Dit zyn de goedinghen van kleederen van genaemden Joannes
Spilliaert, vischer gestorven in Blankenberghe.
Eerst : twee stoffe roode zeehemdens en een blauwe ; twee id.
roode vesten ; een paer witte stoffe wanten en drie paer witte zeekoussen, met een id. zeemauwen ;
2°. Eene zeerieme met een paer zeeleizen ; eene schoorte en breebroek ; een onderbroek en nog twee ander broeken, blauwe ;
3°. Een nieuwen loopre, en besten hoet ; een anderen, geteirden,
geseit suid-wester, en eene beste veste met koperen knoppens ».

—
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LICHTEN OP ROOD

Aantekeningen bij «Le sentiment religieux en Flandre à la
fin du moyen age » van Jacques Toussaert
BRONNENSTUDIE BENEDEN PEIL
De volgende voorbeelden (vorige reeksen, zie Biekorf 1963, 145
en 183) wijzen in 't bijzonder op een gemis aan ernstige verkenning van de Vlaamse geschiedbronnen en op de daaruit volgende
voortvarendheid van de auteur om, zonder historische penetratie,
toestanden in Vlaanderen te schetsen tegen de waarheid in. Een
historicus, ook al schrijft hi k in de taal van Racine, moet de bronnen
van zijn onderwerp respekteren. Is dit onderwerp Zoutenaaie, dan
staat ook Zoutenaaie op zijn recht. De geschiedschri j ving in
Vlaanderen is niet zo onderontwikkeld dat ze zo maar alle katten
zou aanvaarden die haar in zakken worden aangeboden. Er zijn
nog Zwaantjes op de markten en langs de wegen van Vlaanderen

De Zeven Getijden negatief en positief
De geschiedenis van de colleges der Zeven Getijden in Vlaanderen moet nog geschreven worden. Zoals ook de geschiedenis van
de godsdienstige confrerieën (gilden) v66r 1500. Dit weze hier
gezegd om de minderwaardige bladzijden te verontschuldigen
waarin abbé Toussaert deze onderwerpen aanraakt.
Voor zijn periode 1300-1530 brengt de auteur alleen de negatieve
boodschap van « la tombée en désuétude de l'office chanté dans
certaines églises » (p. 325-326) . De mildheid van de gelovigen
ziet hij verminderen, terwij l de zangers, priesters en leken, willen
bezoldigd worden om de kerkeli j ke getijden te zingen. Deze « algemene toestand » gedurende de late middeleeuwen « in Vlaanderen »
wordt afgeleid uit één enkel document : in 1438 geven de kerkmeesters van Nieuwpoort, met goedkeuring van de hertog, een
rente uit voor het herstel der Zeven Geti jden in de parochiekerk.
De magistraat van de stad zal dan twintig j aar later (1457) tijdelijk een taks op haring en stokvis heffen ten voordele van dezelfde
Zeven Getijden. Doch voor hemzelf en zijn lezers heeft de auteur
het licht gevonden en wenst niet meer : zie wat er gebeurt te
Nieuwpoort, het kerkelijk gebed is er, bij gebrek aan fondsen,
stilgevallen Een zwijgen dat « en partie » als een symbool mag
gelden voor de openbare gebedsafval in Vlaanderen.
En verder geen gebenedijd woord over de Zeven Getijden in
de Vlaamse parochiekerken. De auteur blijkt niet te weten dat die
instellingen juist ontstaan zijn gedurende « zijn » periode. De
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volgende lijst van colleges der Zeven Getijden maakt dit duidelijk.
Wij beperken ons voorlopig tot stichtingen van v6ór 1530 in
West-Vlaanderen (provincie) .
Zeven Getijden met bekend stichtingsjaar in de parochiekerken
van : Damme 1375. Gistel 1422. Oudenburg 1436. Kortrijk 1444.
Leffinge 1500. Ruiselede 1518. Alle, op één onzekere na (Damme),
gesticht door leken.
Hadden de Zeven Getijden in de 15e eeuw : Diksmuide (de
Pitancie), Menen, Nieuwpoort, Tielt. Tot de 16e eeuw behoort
de stichting van de « Distributies » van Pittem en Roeselare.
Buiten bespreking blijven hier de steden met verscheidene parochiekerken, zoals Brugge en Ieper, waar dan ook verscheidene koorgilden of Colleges van getijdenpriesters ontstaan zijn.
Hieruit blijkt dat de 15e eeuw de grote eeuw is van de stichting
en de bloei der Zeven Getijden in de parochiekerken, ook op het
platteland.
Die koorgilden van getijdenpriesters moeten bekeken en bestudeerd worden in verband met de oudere kalanden : gilden van
priesters en leken, die door abbé Toussaert niet eens genoemd
worden, hoewel ze een belangrijke plaats in het godsdienstige leven
van de 13e-14e eeuw hebben ingenomen en te Ieper, Oudenburg
en Diksmuide interessante getuigenissen van hun bestaan hebben
nagelaten.
Bij welke meesters heeft de auteur geleerd op zulke enge basis
te werken, aan het probleem voorbij te gaan en dan zo maar
ongegeneerd een brede conclusie op de markt te brengen ? Is dat
nu de laatste wetenschappelijke methode of mode van Rijsel of
Parijs ?
Synode met het dubbele voorhoofd
De diocesane synode was een kerkvergadering ; de afgevaardigde
dekens, pastoors en ook leken kwamen, onder de leiding van de
bisschop, bijeen om punten vooral van kerkelijke tucht en administratie te behandelen. Deze vergaderingen hadden onregelmatig
plaats (Biekorf 1963, 176) . Voor het bisdom Doornik zijn (v66r
de Hervorming) synoden in 1366, 1481, 1509 en 1520 bekend.
De benaming synode was ook in voege voor een andere kerkelijke instelling, namelijk het « synodale gerecht » dat tweemaal in
de zeven jaar in een van de stadskerken een zitting kwam houden.
Deze rechtszittingen gaven te Brugge aanleiding tot misbruiken
(excommunicatie-lijsten) en tot een langdurig Romeins proces
(1270. 1310) tussen de Brugse schepenen en de bisschop van Doornik. (Zie Biekorf 1963, 176) . Vanderkindere had reeds in 1879
(Le Siècle des Artevelde, p. 317.319), aan de hand van het door
Gilliodts uitgegeven dossier, een paar fel gekleurde bladzijden aan
die misbruiken gewijd. De Brusselse hoogleraar was allerminst een
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kerkvader, en men neemt het hem niet kwalijk dat hij, in de
opbouw van zijn merkwaardige synthese, zijn hersenstof niet al
te veel met kanonieke termen en begrippen heeft geplaagd.
Abbé Toussaert, die gaarne Vanderkindere overneemt en opwarmt, heeft het evenmin nodig geoordeeld de twee synode-instellingen van elkaar te onderscheiden. Synode is synode, ook voor hem
(p. 555-556) . De diocesane kerkvergadering wordt dan maar geschilderd uit de verf van de synodale stedelijke rechtszitting. Zo
beschrijft men b.v. de vergadering van de provincieraad naar de
notulen van een verhoor op het vredegerecht. De aangeklaagde
aanbrengers — barbiers, makelaars, leerlooiers — van de Brugse
stadssynode worden geparachuteerd (uit historisch misverstand) in
de Doornikse diocesaansynode, die dan ook een grotesk en onaanvaardbaar uitzicht krijgt. Geen synode komt nog binnen onze
muren. : geen stadssynode, zo menen in feite de schepenen ; geen
diocesaansynode, zo leert Toussaert, die daarbij wel verzwijgt dat
de tweede Doornikse diocesaansynode van « het einde der middeleeuwen » in 1481 in de St.-Salvatorskerk te Brugge gehouden werd.
Voor een draaiboek over kerkelijke misbruiken was de Brugse
stadssynode een gedroomd onderwerp. De auteur heeft hier,
eigenaardig genoeg, een mooie kans verkeken, hoewel de klassieke
bladzijden van Warnk6nig, Poullet en Nolet-Boeren hem al de
gewenste literatuur over die synodale jurisdictie konden aan de
hand doen.

Het Heilig Bloed, palladium van Vlaanderen
De verering van het H. Bloed was, tot aan de Contrareformatie,
een lokale Brugse cultus. Buiten Brugge en het Brugse was de
relikwie weinig bekend. De stadsmagistraat nodigde bisschoppen,
abten en prelaten uit naar de ommegang die, vanaf 1311, een
vroegere jaarlijkse « toning » van de relikwie schijnt vervangen te
hebben. De Gentse abten zijn op die ommegang nooit verschenen.
Het H. Bloed heeft geen plaats in een van de Vlaamse catalogi
van strafbedevaarten ; geen enkele bedevaart naar het H. Bloed is
uit Vlaamse, Brabantse en vreemde schepenvonnissen bekend. Wel
werden Vlaamse (Brugse) en Brabantse poorters in de 15e eeuw
op strafbedevaart gezonden naar het H. Bloed van Wilsnack in
Pruisen. Het lokale karakter van de cultus wordt nog geillustreerd
door het « zweren ten heleghen bloede » dat gedurende de 13e en
14e eeuw in de St.-Baseliskerk in voege was.
Abbé Toussaert ziet de zaken heel anders. Aan de hand van
een minimum van documentatie, gedragen echter door een maximum
van fantasie, ontwerpt hij een nieuw en verrassend beeld van de
H. Bloedverering te Brugge. Dit ziet er dan uit als volgt.
Na de bevrijdingsoorlog van 1302 is de devotie tot het H. Bloed
doortrokken van een politieke bijgedachte. Gedurende twee eeuwen
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(1302-1500) wordt, bij elke strijd tegen Frankrijk, de reliek in
processie-generaal rond de stad gedragen. Het H. Bloed wordt hct
palladium van graaf, graafschap en volk. Rome zelf speelt daarin
mee, bevordert en begunstigt de cultus om er de oproerige Vlamingen mee af te leiden en te stillen. Een betoog dat dan de
auteur leidt tot het besluit (p. 265, en nog weer p. 535) :
« La relique du Saint-Sang, a force d'être mêlée aux événements
capitaux de l'histoire flamande devient un tabou provincialiste,
autonomiste comme les Flamands, indépendant et antifrancais
comme eux . >>.
De feiten, door de auteur verwaarloosd, spreken zijn mooie
intuïties tegen. Het H. Bloed heeft van 1302 tot 1465 de St.-Baseliskapel alleen verlaten voor de jaarlijkse ommegang rond de
stadswallen in de meidagen. Nooit anders werd het dan in enige
processie rondgedragen, in geen enkele godsdienstige of politieke
omstandigheid. De verandering trad in met hertog Karel de Stoute :
in juli 1465 wordt het H. Bloed voor het eerst gedragen in een
extra processie-generaal, als dankzegging voor de overwinning van
de hertog bij Montlhéry.
Vooral vanaf 1477 werden te Brugge veel processiën-generaal
gehouden als een vorm van openbaar crebed om allerlei redenen ;
oorlog en vrede, kruistocht. welvaart van de prins, hongersnood en
ziekte. In de loop van 14 jaren (14 febr. 1477 - 25 juli 1491)
werd het H. Bloed negenmaal omgedragen in processie (en dus
buiten de jaarlijkse ommegang). Gedurende dezelfde 14 j aren werd
openbare processie gehouden : 25 maal met de relieken van St.Donaas, 18 maal met deze van St.-Baselis, 8 maal met de drie fiertels
van St.-Elooi, St.-Bonifacius en St.-Baselis. Hieruit blijkt dat het
H. Bloed niet « de » relikwie van de processie-generaal geweest is.
En zoals de andere relieken wordt het H. Bloed omgedragen voor
de algemene welvaart (1491) , om de overwinning op de vijand
(1479) , om de genezing van Maria van Bourgondië (1482) zowel
als om goed weer (1480) af te smeken.
Abbé Toussaert mag gerust zijn. De fetisch van Vlaanderen,
een « relique-tabou, servant de rempart contre l'invasion étrangêre »
(p. 535) is het H. Bloed nooit geweest. Wel waren de Bruggelingen
zeer gehecht aan de relikwie, reeds in 1297, toen de schepenen
van Brugge de Franse koning Filips te Ingelmunster gingen opzoeken om te kapituleren, en in de akte van overgave het bezit
van de relikwie der St.-Baseliskerk uitdrukkelijk deden waarborgen.
Doch hier betreden we het terrein van de oorkonden waar de
auteur geen voet heeft op gezet. Aan de Franse vertaling van een
vliegend blad uit 1641 (Kort Verhael van het dierbaer H. Bloet :
gedrukt bij Nicolaus Breyghel) meent hij genoeg te hebben om
zeven bladzijden met een goedkope montage over de Brugse processie te helpen vullen.
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Gilden op het platteland
Over het belang van de confrerieën in de landeli jke parochiën
weet men praktisch niets, mijn opzoekingen hebben maar een
schrale oogst opgeleverd, zo deelt abbé Toussaert mede (p. 481)
in een hoofdstuk over « gildes et confréries dans la vie en société »
dat op zijn geheel weinig om het lijf heeft. De auteur heeft maar
één enkel voorbeeld kunnen ophalen, nl. de Rozenkransconfrerie
van Hondegem (Fr. VI.), waarover ook weinig of niets bekend is.
Reeds uit gedrukte bronnen kan echter de volgende lijst worden
samengesteld van confrerieën (gilden, gulden) die bestonden op
het platteland in de 15e eeuw. De lijst is beperkt tot West-Vlaanderen (huidige provincie) en uiteraard nog onvolledig. In OostVlaanderen waren deze gilden even talrijk.
Blankenberge. — 0.-L.-Vrouwegilde. St.-Elooisgilde.
Dentergem. — St.-Stevensgilde, met zorgers.
Emelgem. — 0.-L.-Vrouwegilde.
Gistel. — 0.-L.-Vrouwegilde ; bestond reeds in 1334.
Gits. — St.-Hiloniusgilde, met zorgers.
Handzame. — 0.-L.-Vrouwegilde, mannen en vrouwen, met zorgers.
Hooglede. — O.-L.-Vrouwegilde, met zorgers.
Izegem. — St.-Hiloniusgilde, met zorgers.
Koekelare. — 0.-L.Vrouwegilde, met zorgers.
Ingelmunster. — 0.-L.-Vrouwegilde.
Kanegem. — Gilde van het H. Kruis en de H. Bavo.
Ledegem. — St.-Katelijnegilde.
Markegem. — Gilde van St.-Lucia.
Oostkerke (Brugge) . — 0.-L.-Vrouwegilden : der Vissers en van
Eykenbrouc, deze laatste met eigen kapelaan.
St.-Katelijnegilde.
Poperinge.
Roeselare. — 0.-L.-Vrouwegilde.
Ruiselede. — O.-L.Vrouwegilde, met zorgers.
Rumbeke. — 0.-L.-Vrouwegilde, met zorgers.
St.-Kruis (Brugge) . — St.-Antoniusgilde. St.-Erasmusgilde.
Wakken. — St.-Kateli j negilde, met zorgers.
Deze confrerieén waren lekengilden, met eigen statuut, samengesteld uit mannen of (vooral in de 16e eeuw algemeen) uit
mannen en vrouwen, gildebroeders en gildezusters, bestuurd door
een raad van gildemeesters of zorgers (lat. provisores) . De confrerie was gehecht aan een van de altaren van de parochiekerk,
liet daar bijzondere missen lezen die dikwijls in een fondatie waren
vastgelegd. Sommige confrerieën hadden een eigen kapelaan. De
gilde op het platteland had, evenals deze in de stad, haar eigen
« gildepelder » of baarkleed ; daardoor waren haar leden bij hun
begrafenis vrijgesteld van het parochiale peldergeld. Het bezorgen
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en bijwonen van de begrafenis was een van de kenmerkende
mutualistische plichten van de gildebroeders. De grote dagen van
de confrerie waren de jaarlijkse gildedagen, met hoge dienst in
de kerk, vooral echter met het grote gildem aal, en met op de
laatste dag een « nadienst » voor de overleden gildebroeders- en
zusters.
Het Vlaamse platteland had wel en zeker zijn gilden en zijn
gildeleven. De gaping door abbé Toussaert vastgesteld — zoals
overigens ook in de hoofdstukken over hospitaalwezen, armenzorg,
bedevaarten — weerspiegelt alleen een gaping te meer in de documentatie van de auteur.
A. VIAENE

MOLENTENTOONSTELLING TE NIEUWPOORT

Het jaar van « Nieuwpoort 800 jaar » is, dank zij de ondernemende kring Bachten de Kupe, een goed molenjaar geworden.
Een tentoonstelling van maketten, afbeeldingen, molentuig en
allerlei documenten over Vlaamse windmolens vulde van 3 tot
13 augustus de Halle van de feestvierende stad.
Op de opening waren molenvrienden van verre en dichtbij op
post : Mevr. en Mej. Ronse ; Voorzitters Braet van de Belg. Molenaarsbond en Deschot (uit Wormhout) van het Syndicat des moulins
a vent de France ; de heren Goussey, Maes, vande Walle de Gelcke.
Veys ; de eeuwig jonge K. R. Berquin, voorzitter van de inrichtende
Kring, betuigde zijn molenliefde in een lang molengedicht dat hij
heel van buiten wist voor te dragen.
Een verzorgde, geïllustreerde catalogus geeft de nauwkeurige
beschrijving van al het tentoongestelde.
De grote zaal was zeker de revelatie : de mooie molenmaketten
van Lejeune, De Vriendt en Vandenbussche, waarvan enkele in
beweging. Het actuele molenbezit van West-Vlaanderen was er
te zien in de grote foto's die de heren De Taevernier en De Coninck
verleden jaar (Biekorf 1962, 114) voor het eerst te Menen hadden
gepresenteerd. De verdwenen Westvlaamse molens herleefden aan
de wand in de belangrijke verzameling van A. Goussey. Uit veel
andere nummers bleek wat er al over de windmolen persoonlijk
verzameld wordt. Molenliteratuur en archiefstukken voltooiden het
geheel.
Op tentoonstelling volgt museum. Er werd daar dan ook over
een Westvlaams molenmuseum gesproken. Zeventig jaar geleden,
in 1894, was er te Brugge sprake van een molenmuseum, op initiatief van het Willemsfonds ; het zou ingericht worden in de stenen
oliewindmolen Den Engel (op de Smedenvest), die echter hetzelfde
jaar werd afgebroken.
C. DEVYT

— 281 —

MENGELMAREN
EEN REMEDIE VAN DE PASTOOR VAN DIKKEBUS
1770

De hiernavolgende remedie tegen de tering werd, blijkens de tekst
zelf (Archief Bisdom Brugge, farde «Apothekers en remedies »),
opgesteld door Jacob Ghislenus Rouseré ten tijde dat hij pastoor
was te Dikkebus. Daardoor is het mogelijk het tijdstip te bepalen
waarop deze remedie werd ontworpen. Jacob Rouseré werd in 1725
te Poperinge geboren. Hij werd onderpastoor te Izenberge in 1751
en verbleef er tot 1765. In 1766 werd hij pastoor op Dikkebus
waar hij slechts vier jaar vertoefde nl. tot 1770. In dit laatste jaar
werd hij pastoor te Geluwe, waar hi j ononderbroken gedurende
34 jaar verbleef als deken van het district Waasten. Hij stierf aldaar
op 21 februari 1804.
JOZEF GELDHOF

On f aelbaere remedie tegen de phtusie ofte teyre,
waer in men nog geen etter ofte bloedt en spouwt
dat is als de longer nog niet ten vollen bedorven is
Neemt drye vingerhoeden van een cranium ofte menschens doodtshooft, gedividert in drije gelycke prijsen, om s' morgens twee uren
voor op staen drije consecutive dagen, in een half glas genever of
brandewijn ingenomen te worden.
Als den uytteirenden groote korsen heeft men voegt bij de drije
voorsijde vingerhoeden poeder-cranij, eenen vingerhoedt bloeme van
sulpher ofte flores sulphuris.
Dividert dan die vij f vingerhoeden onder een gemengt, in drije
gelij cke prijsen als boven om intenemen als boven geseijdt is.
Notert ten 1, dat alhoewel het doodtsooft soo 't voorhooft als
agterhooft van eenen mensch door eene violente doodt gestorven
beter is, nogtans volgens d'ondervindinge, een doodtshooft, van
't kerckhof gelijkelijck goedt is ;
[ten] 2, het doodtshooft wordt gevijlt, dan gestooten in eenen
ijseren mortier, dan gedroogt op eene schuppe op 't vier ende dan
gesift door een zijde sift ofte seve.
Alles wordt gevonden bij d'apotekers ende kan door hun gemackelijck bereijdt worden.
Dit bovenschreven alles volgens de verklaering van den eerw.
heer rouseré pastor van Dickebusch die geseijdt heeft bij honderden
menschen daer mede genesen te hebben.
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BROODMES IN KEUKEN EN IN SMIDSE

Biekorf 1963, 219
Van het broodmes gesproken. Inderdaad het verdwijnt en de
bakkerin zei me onlangs dat de jonge trouwers geen broodmes meer
kopen. Ze vroeg mij of ze 't brood moest snijden met de machine.
Ik opperde mijn bezwaren : 't snijden kost een kwartje frank. Neem
één brood al over andere dag — maar het was veel meer in de
tijd dat de kinderen thuis aan 't berd zaten — tegen 45 frank te
jare in vierenveertig jaar, dat is, rond gerekend, tweeduizend frank
gespaard met een eigen broodmes. Ten tweede, 't brood gereed
gesneden droogt te zeer uit, zelfs in een brooddoos, en bovenaldien
zei ik, broodsnijden met een mes gelijk het mijne, is 't plezier van
't huishouden. Vers gebakken brood snijdt g' ermee lijk lever.
Mijn broodmes is gesmeed te Zulte, door wijlen Renaat SeeuwsCoryn, zoon uit een oude smidsfamilie van Kruishoutem. Het is
gesmeed in de vorm van 't laatste kwartier van de mane, gelijk een
Turks kromzweerd of gelijk sommige oude broodpeerden.
Het is gesmeed uit drie lemmers. 't Middenlemmer is in hardstaal en zit in spie tussen twee lemmers van minder hard staal ;
naarmate het staal van de buitenlemmers met de jaren slijt, komt
de scherpe spie van het binnenlemmer te voorschijn. De buitenlemmers schuren, al brood snijdend, de snee van het binnenlemmer,
zodat het langs om beter snijdt zonder ooit te moeten gewet
warden want het wet zijn eigen.
Vierenveertig jaar geleden zei smid Seeuws mij : als ge 't geluk
hebt honderd jaar te worden zal het snijden gelijk een vliem, en
inderdaad 't begint er op te lijken.
Na een halve eeuw dienstdoen vertoont het mes een eigenaardig
kenteken. De scherpe snee golft met zachte kerven. Dat komt door
't feit dat, bij de hamerslag tijdens 't lassen, het binnenstaal ongelijkmatig beklopt werd en dus ongelijk getemperd is. Zo slijt het
mes met lichte golven op de snee.
Hardstaal met zachtstaal lassen en temperen is 't meesterwerk
van de smid. Dat leerde mij mijn oom Julius Bracke (Kruishoutem
1879 - Deinze 1962) . Hij stond voor dat mes van Zulte in bewondering telkenmale dat hij het bekeek en op de rug van 't lemmer
die hardstalen binnenspie zag zitten. Hij wist mi j te zeggen hoe
hij zijn smidsstiel begon in de barre winter 1891. In zijn leertijd
was 't eerst beslegen wagenwielen naar de hofsten rollen al duwend
op de spaken naar 't Hooge en de weg van Olsene, of naar Wannegem tot aan Den Ouden Baron, ook de blaasbalg trekken, ijzer
afkoelen in den emmer, molens helpen scherp zetten, vijlen, afbramen, de range vasthouden bij 't werk met de voorhamer, en
later hoefijzers smeden en peerden beslaan. Maar van lassen nog
geen schijn of gedacht. Om te beginnen snijwerk maken, — dat
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waren pikken, zeisen en broodmessen — moest de leergast wachten
tot na de legerdienst en dan mocht hij, na tien jaar stiel, beginnen
met een broodmes te smeden.
Zulke « volwaardige » smeden kwamen in hun beste mannenjaren
naar Deinze, verstelden de mekaniek in de grote Bloemmolens, en
hun zonen werden zijdefabrikant, kinderwagenfabrikant, want ze
kenden al de knepen van een getouwe en de kostprijs van een
kinderwagen.
« Achter iemand zitten met 't broodmes » is in de Leiestreek
iemand willen te lijve gaan.
« Wat betekent dat », zei mijn vader, « brood eten waarover
geen kruise geslegen is bi j 't inzetten van 't broodmes ? »
G. P. BAERT

MEERKRAAI ALS JACHTVOGEL

Biekorf hiervoor blz. 128 en 155
Akkoord : de vogel komt door geheel Europa voor doch in
heel België is (of was) er maar één broedkolonie : aan de Blanckaertviiver. De mensen uit de streek (Merkem, Woumen) noemen
die vogel « een stinker », waarschijnlijk omdat het aan de broedplaats verschikkelijk kan « stinken » tengevolge van bedervende
visresten.
A. D.
BROODDEEL TE HOUTEM

Op de begrafenis van Mevr. Bertheloot, weduwe van de heer
Bourry, in de parochiekerk van Houtem (Veurne) op maandag
27 mei 1963 werd een « brooddeling aan de armen » gedaan. De
familie vervulde hierdoor de wens van de overledene. In het portaal
van de kerk stonden korven gevuld met een honderdtal broden, die
door verschillende bakkers van het dorp geleverd werden. De uitdeling had plaats na de lijkplechtigheid ; de behoeftigen ontvingen
een aantal broden naar gelang de grootte van hun gezin.
JACQUES BEUN

DE MAANDEN KENNEN

Om te weten of een maand 30 of 31 dagen heeft kregen we van
onze meester Pol Gevaert te Deinze het volgende rijmpje te leren :
Dert ig dagen telt september,
april, juni en november ;
achtentwintig één alleen,
d'andere de rt ig en nog een.
De leermethode van de « kneukels » was dan voor de dommerikken.
G. P. B.
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PARTIKULARISME OP DE DENDERBOORDEN

De Dendersteden Aalst en Dendermonde onderhielden vanaf
de 17e eeuw een literaire koude oorlog die door de herlevende
rederijkerij van de vorige eeuw plichtmatig werd voortgezet, om
dan onze Europajaren 1960 te bereiken in een kermis van volksliederen, berijmde pamfletten en ommegangsfiguren. De Bond der
Oostvlaamse Volkskundigen bekroonde in 1956 met de Alfons
De Cockprijs de uitstekende studie van H. VAN HESE, De Rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde vroeger en nu, en bezorgde nu
een keurige uitgave van dit werk (in-8 ; 112 blz. met illustratie) .
De inleidende bladzijden over de « spotnamen als eerste uiting van
rivaliteit tussen steden en dorpen » zullen een ruime kring van
lezers interesseren. Ze brengen o.m. een kritische herziene tekstuitgave van de « Properheden vanden steden van Vlaenderen »
alsook « Den Adieu » van Eduard de Dene aan de steden en
dorpen (uit Testament Rhetoricael) . Zeer aanbevolen. (Te bestellen
door overschrijving van 80 F op P.C. 969.46, Bond Oostvl. Volkskundigen, Gent) .
A. V.
DE ROMEINSE MUNTSCHAT GEVONDEN TE AARTRIJKE

In 1806 of (februari) 1808 werden op het grondgebied van
Aartrijke, op een akkerland, een aantal gouden munten (aurei) opgegraven. Vijf ervan werden door J. de Bast beschreven en in een
v an zijn uitgaven in 1813 bekend gemaakt ; van een viertal andere,
die behoorden tot de collectie Vanhuerne, is een getekende reproductie bewaard.
De negen stukken hebben de volgende datering : twee op Nero
63-68 ; een op Traj anus 103-111; twee op Hadrianus 125-138 ; een
op Aelius 137 ; een op Faustina, na 141 ; een op Marcus Aurelius
145 : alle gemunt te Rome. Het negende stuk is een aureus met twee
koppen, waarschijnlijk deze van Antoninus Pius en Marcus Aurelius.
Een critisch onderzoek van al de gegevens leidde M. THIRION
(Revue Belge de Numismatique 107, 1961, p. 211-214) tot het
besluit dat die gouden munten omstreeks het jaar 145 te Aartrijke
werden ingegraven.
Die muntschat — al de genoemde munten zijn zeer zeldzaam —
werd, na een begraving van meer dan zestien eeuwen, in Napoleons
tijd aan het licht gebracht, beschreven en ten dele nagetekend, om
dan spoorloos te verdwijnen. De stukken zijn in geen openbare
collectie weer te vinden. De enige aureus uit Aartrijke afkomstig
en bewaard in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
te Brussel werd op die Westvlaamse gemeente gevonden in 1906,
honderd jaar na het opdelven van de verdwenen muntschat.
E. N.
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IN PARADISUM VOOR HET VLAAMSE BAKHUIS

Het paradijs is Huize « Ter Speelbergen », op de grens van
Beerzel en Heist-op-den-Berg. In dat huiselijk paradijs van Dr.
JOZEF WEYNS, de man van het volkskunde-wonder dat Bokrijk
heet, ontbrak een bakhuis. Dit is er nu gekomen, een gedroomd
« ovenbuur », de Vijftigja ri ge als donum natalicium aangeboden
door het Verbond van Heemkunde. En het tegengeschenk lag klaar
op de dag van de viering : een prachtige geilllustreerde monografie
over « Bakhuis en Broodbakken in Vlaanderen » (in-8 ; 112 blz.) .
Een grondig, wetenschappeli j k werk over het brood « te lande
vroeger (en nu ?) » : bakhuis en -oven, gerief en alles wat « om
den brode » nodig was en moest gebeuren. Een kostbare inventaris
van woord en tuig, zeer persoonli j k bewerkt, goed leesbaar, met een
montere ondertoon die « Den Blyden Requiem » oproept, dat oud
liedboekje waarvan me alleen de titel bijgebleven is. Want Bakhuis
— zoals Djilletje — leeft nog ! en wie weet hoe 't eens kan verkeren, wanneer de automatie aan eenieder zoveel vrije tijd zal
geschonken hebben dat sommigen een deel ervan willen verdrijven
met eigen brood te bakken in eigen bakhuis ? (Te bestellen door
overschrijving van 80 F op P.C. 4959.81, Verbond voor Heemkunde, Sint-Martens-Latem) . Een luxe-editie voor de inschrijvers
werd op 250 exemplaren gedrukt.
In West-Vlaanderen hoort men nog « ovenbuur » voor bakhuis.
Guido Gezelle spreekt ervan in zijn overbekend gedicht Terug
(Scheef is de poorte ) : « 't ovenbuur staat daar, zo 't vroeger
daar stond ». En dat oude ovenbuur van zi j n kinderjaren staat
er nu nog, « tenden den hoveniershof » van 't geboortehuis op de
Rolweg. En ook 't hondekot stond daar
Het voorgevelt j e werd in de j aren 1870 hermetseld, tegen de
zijkant werd dan een « grot van Lourdes » geplakt. Maar het
ovenbuur zelf is dat uit Gezelles tijd. Het enige nog bewaarde
landelij ke bakhuis in Brugge. Moet het verloren gaan ? Het vervalt
van jaar tot jaar, 't is maar een ovenbuur
Nu gaan echter de vingers op.
Spreekt het gedicht Terug dan niet van 't Walleke te Wingene,
het hof van Gezelles moeder ? Zo is inderdaad de traditionele
interpretatie. Na hetgeen me mijn vriend J.H., de huidige bewaarder
en hovenier van 't geboortehuis en een van Gezelles erven, heeft
betoogd meen ik dat men het zaalrugde dak, en dat ovenbuur en
dien hond, en dat roggebrood aan 't berd niet elders moet gaan
zoeken dan in en om 't geboortehuis van de Dichter.
Zo dat Brugse ovenbuur hersteld wordt, wie weet komt Speelbergen er niet eens Kempense vlaaien bakken in de schaduw van
Gevaerts Schellemolen, de laatste stadsmolen op de vestingen, die
weer aan 't draaien zal gezet worden ?
A. V.
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REIZEN MET 'T ZANDKONVOOI

't Was toen immers al te voet, « met 't zandkonvooi », zo lees
ik in Biekorf 1962, blz. 308.
Te Deinze en van Gent naar Kortrijk langsheen de spoorbaan
in de plattelandsgemeenten is « reizen met 't zandkonvooi » niet
te voet gaan maar lang op weg zijn.
Toen ik aan mijn vader vroeg wat reizen met 't zandkonvooi
betekent was zijn uitleg de volgende.
Het grondwerk en de taludbouw van den ijzerenweg begon van
Gent naar Deinze en van Kortrijk naar Deinze, in de jaren 1838
en 1839. Zand en grint werden aangevoerd met een kleine stoomlokomotief. De arbeiders mochten het zandkonvooi gebruiken om
naar hun werkplaats te rijden. Soms namen ze gezinsleden mee
naar een naburig dorp. Het was kosteloos, maar die mensen waren
voor het terugreizen aangewezen op een of ander zandkonvooi
waarvan aankomst of vertrek heel wisselvallig en onzeker waren,
zodat late thuiskomers een uitvlucht zochten en moeder de vrouw
gerust stelden met de bewering « 'k ben weg geweest met 't zandkonvooi ».
Mijn vader wist dat van zijn vader, mijn grootvader, geb. 1821,
die 't zandkonvooi gekend heeft en 't zag weg en weer rijden langs
de baan van Gent op Kortrijk.
Zo spotten de plattelandslieden met dat zandkonvooi en zijn trage
gang bij de spoorwegbouw. Maar ze schrokken toen de trein de
45 kilometer van Gent naar Kortrijk begon af te leggen in 1 uur
en 20 minuten. Na de vrees voor het « kalf schieten van de koeien
in de meersen » kwam de bewondering voor de stoom, zodat in de
nabijheid van elk station een herberg werd herdoopt met de naam
van « In de Vapeur » of « In 't V a peurke ».
Van vapeur gesproken, de vapeur stond hoog in aanzien in de
tijd van de « stoomwagen » van Jan Van Beers. Overal kwamen de
uithangborden « Usine a vapeur » in zwang, maar geen mens die
dat verstond.
Dat vertelde mij Seppen Coene van Kortrijk, in de jaren tachtignegentig als matrassenslager en tapijtsier gevestigd in 't begin van
de Leiestraat bij de Markt te Kortrijk. Zijn moeder was van Gent,
een nicht van Eedje Anseele, en ze vertelde hem dat ze in haar
jongde, toen ze te Gent om mostaard werd gezonden door haar
moeder, deze haar verbood mostaard te halen bij Smet bij 't Klein
Vleeshuis, maar wel te gaan bij Uze Vapeur. Dat was de eeuwenoude mostaardmakerij van Tierentijn op de Groenselmarkt, langs
de kant van de Lange Munte, en waar 't uitsteekberd luidde :
« Tierentyn, Fabrique de Moutarde, Usine a Vapeur ». Bij de
grootmoeder van Seppen Coene was Uze Vapeur dus een familienaam : Eugenie Vapeur.
G. P. BAERT

— 287
KLEINE VERSCHEIDENHEDEN

BOETERSCIP. - - Het beroep van schoenboeter, schoenlapper. De
« boeters » vormden te Brugge een « let » van het ambacht der corde-

waniers ; ze hadden hun eigen gilde van « Onzer Vrauwe ende Sinte
Adriaen » in de St.-Jakobskerk. Hun statuten werden opgesteld in
1452 ; een artikel daarin bepaalde (Nieuwe Groenenboeck onghecotteert, f. 54) : dat iemand die wilde lid worden van de gilde « gheen
boeter zijnde noch boeterscip willende doen » wel kon aanvaard worden,
mits een « jaerghelt » van vier groten te betalen.

GHETEERNE. -- Gitaar, harp ; alias : giterne, ghitteerne ; Mn1W
II 1984. De stadsrekening van Geraardsbergen (ed. Fris, p. 25) boekt
anno 1430 de volgende uitgave : « Betaelt Vrancken van den Keldere
ende zinen ghezellen die speelden in den ommeganc van t'Heilige Sacrament up huerlieder luten ende gheteernen ».
YMENARE. -- Hymnenboek ; mlat. hymnare, hymnarium : een van
de liturgische boeken in de middeleeuwen. In de rekening (met inventaris) uit 1384 van het St.-Janshospitaal te Brugge worden o.m. opgenoemd : « Item ij. processionael. Item j. olyebouxkin. Item j. grooten
vmenare ». Dit laatste woord komt ook voor in een rekeningpost van
hetzelfde hospitaal anno 1488, f. 73v. : «Van nieuwen bouken te verbindene ende stoffeirne, twelc grootelic van noode was, te weten
2. missalen, 1. antiffenare, eenen ymnare, eenen gradaelre, eenen
bibele, eenen grooten zoutere, twee cleene zouters ende eenen grooten
brevier, betaelt over al 39 lb. 8 sc. »
LI JFCOECBAKER. — Peperkoekbakker. Komt voor als beroepsnaam te Brugge gedurende de 13e eeuw. Het St.-Janshospitaal betaalt in
1281 een rente aan de vrouw van Simon « lijfcoecbaker » (uxori Simonis
lijfcoecbakers) ; rekeningtekst in La Flandre VI 278. De Brugse
gijzelaarsrekennig van 1302 noemt een zekere « Gosyn lyfcoecbakere ».
(Invent. Introd. 292). De oudste Gentse tekst in MnlW s.v. is uit 1360.
PAUESHOET. — Tiara, pauselijke driekroon. De Brusselse stadsrekening van 1486 (dd. 16 juli, f. 115 ; Duverger, Brussel als kunstcentrum 64) boekt de volgende uitgave bij gelegenheid van de blijde
inkomst van hertog Maximiliaan : « Item Janne Schernier (alias van
Coeninxloe) schildere van 72 schilden die verwapent zijn van 14 miters
van bistoppen, 2 paueshoeyen, 8 keyserscroonen (en ander schilderwerk) 35 lb. 15 sc. »
UUTCOOP. — Afkoping, bijz. het afwenden van een last door het
betalen van een som gelds ; redemptie. Om de Giptenaers (Gipten,
Zigeuners) buiten de stad te houden zonden de Kortrijkse wetheren
hen eerst (1440) bier en brood ; later betalen ze een som gelds als
afkoping opdat de troep niet door de stad zou trekken en er niet zou
« logieren ». De stadsrekening van Kortrijk 1489-1490 (f. 41) heeft
daarover de volgende posten : « Ghegheven in hoosscheden den Giptenaers die binnen deser stede begherden te commene over hueren uutcoop dat zy van buten liden zouden zonder huerlieder passage duer
dese stede te nemene, 6 lb. -- Noch ghegheven in hoosscheden een
andere sorte van Giptenaers van ghelyken uutcoope, 48 sc. »
A. V.
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VRAAGWINKEL

Duivenvluchten
Wanneer en waar werd er voor het eerst ,in de Vlaanders met duiven
om prijs gevlogen ? Vinkeniers speelden om prijs alleszins in Napoleons tijd. 't Spel met de duiven is ouder dan dat, zei me een duivenmelker, hij had dat nog ergens gelezen, maar waar ?
B. C.

Honderdjarige te Diksmuide 1596
« De wedewe Philips Casteleyn, oudt hondert ende vijf jaeren, van
Handtsaeme ofte Cortemarck » werd in 1596 te Diksmuide begraven.
Niet in de kerk, want een graf in de kerk kostte 20 pond, en de
onkosten van haar begraving bedragen maar 1 pond 4 schellingen.
(Weale, Eglises Dixmude 46). Is deze vrouw de oudste honderdjarige
van West-Vlaanderen, of zijn er nog oudere bekend ?
J. V. A.

Militaire rosmolens
Gedurende het beleg van Oostende (1600-1604) werd aldaar met
twee paarden het water opgetrokken nodig voor het brouwen van bier
voor heel het Spaanse leger. 't Was dan de grote tijd van de rosmolens.
Men denke aan de beruchte « Meelwagen » (rosmolen op wagen),
uitgevonden door een van de ingenieurs van Spinola en gebruikt gedurende de veldtocht in 't Noorden in 1606 : die rollende rosmolensgraanmolens volstonden bijna om de bakkerijen van het leger te voorzien. Zijn er afbeeldingen van die militaire rosmolens bewaard ?
G. H.

Politie op de stadsgracht
Hoe was voortijds de nachtelijke bewaking van de stadsgrachten
ingericht ? Hebben de Vlaamse stedelijke ordonnanties bijzondere bepalingen daarover ?
J. D. P.

Tranen met tuiten
Wat zijn die « tuiten '» in de zegswijze « tranen met tuiten schremen »?
Tuiten zijn « enden » in 't wvl., maar ik zie niet goed wat die tuiten
hier komen doen : langgerekte tranen, tranen met « enden » ? Anders
spreekt men meest van grote ronde dingen : tranen lijk bolleketten,
tranen lijk oliebollen.
F. A. S.

Vlaamse kapoenen
In het postuum uitgegeven werk « Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris » van Henri Sauval (t 1673) is er sprake
(ed. 1724 ; II 282) van het (nu verdwenen) Hotel des Tournelles waar
koning Karel V (1337-1380) allerlei vogels kweekte : pauwen, kippen,
duiven « et chapons de Flandre ». Moet men hieruit niet afleiden dat
de Vlaamse « kapoen » (eigenlijk : gesneden haan) in Frankrijk voor
een bepaald kippenras doorging ?
M. B.

Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 82, Brugge
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LEGPENNINGEN EN WERPGELD
Bij het opmaken van de rekeningen in de « oude halle »
zowel als in de « tresorie » te Brugge gebruikte men rekenpenningen of legpenningen, alias werpghelt, ofra. jectoirs,
jettors. Uitgaven voor beurzen met rekenpenningen ten dienste
van de schepenen worden reeds in de Brugse stadsrekening
van 1284 vermeld. In 1303 wordt de uitgave ingeschreven
« omme worpghelt », en later « van werpghelde » (1306,
1333) . In 1340 wordt tegelijk met werpgeld ook vilt aangekocht om « up te rekenene in de tresorie der weesen goet ».
Dit vilt diende tot bedekking van de tafel waarop met werpgeld gerekend werd. Een uitgave van 1413 betreft « rekepenninghen daer de voorseide rekeninghe mede gheworpen
was...» (1).
De stadsrekening van Oudenburg boekt in 1384-87 telkens
een uitgave « van de rekeninghe te werpene », terwijl in 1399
en 1402 de post wordt ingeschreven voor de aankoop van
papier« ende warpghelde ter stede bouf » (2).
Het rekenen en tellen met rekenpenningen of werpgeld was
tamelijk eenvoudig. Op een tafel (contoor) die met zwart
wasdoek of groen vilt was bedekt legde de rekenaar de
penningen uit op een afgetekend rekenvlak van zes rijen :
pond (vier rijen), schelling en denier. De ponden lagen bovenaan ; bij de samentelling werden telkens de voltallige
(12) deniers in de schellingen en de voltallige (20) schellingen in het pond opgenomen. De enkele ponden klommen
bij samentelling op naar de rijen van 10, en zo verder naar
(1) Gilliodts, Inventaire de Bruges III 310-311.
(2) Feys -Van de Casteele, Histoire d'Oudenbourg II 181 195.
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de rijen van 100 en van 1000 ponden. De beweging ging
bestendig van onder naar boven waar de som van de ponden
gevormd werd.
Uit de rekeningen van de Wateringhe van Veurne-Ambacht
blijkt dat daar steeds twee rekenaars tegelijk de voorgelezen
rekening met legpenningen volgden en samentelden. Zo werd
op praktische wijze de verificatie van de samentelling verzekerd.
De rekening van de Wateringhe was opgemaakt door de
ontvanger die van rechtswege door de abt van de Duinen
werd aangesteld en gewoonlijk een monnik van dat klooster
was. De lezing van de rekening had jaarlijks plaats op de
tweede zaterdag na Pasen te Veurne, in een van de afspanningen waar de wet en de grote leden van de Wateringhe
hun bijeenkomsten hielden. De rekening voorzag vergoedingen
voor al de overheidspersonen, te beginnen met de hoogbaljuw.
Elk jaar — van 1396 tot in de volle 16e eeuw — wordt ook
de vergoeding ingeschreven die werd toegekend aan de lezer
van de rekening en aan de twee rekenaars die de « werpers
van der rekeninghe » genoemd worden. Hier volgen een paar
voorbeelden, met varianten ( 3 ) .
1396. — Den leiser vander rekeninghe, 40 sc.
den ij werpers, 4 lb.
1418. — Den leser van der presenter rekeninghe, 40 sc.
den tween werpers vander presenter rekeninghe eiken 40 sc.,
comt 4 lb.
1522. — Den leisere van deser rekeninghe, 40 sc.
den twee werpers van deser rekeninghe, elcken 40 sc.

De genoemde « werpers van der rekeninghe » waren de
twee rekenaars die als zodanig ex officio waren aangeduid
om « de rekeninghe te werpene », d.i. met werpgeld (legpenningen) samen te tellen. Opmerkelijk is dat mnl. werpere
met deze technische betekenis door Verdam in Middelned.
Woordenb. niet is opgetekend.
Van de lezer en de twee werpers wordt in de rekening van
de Wateringhe nooit een kwitantie ingeschreven, terwijl de
betaling van de andere gratificaties steeds op naam geschiedt.
Waarschijnlijk werd het lezen en werpen toevertrouwd aan
drie van de aanwezige klerken of « knapen » uit het gevolg
van de wetheren van Veurne.
De rekenpenningen waren aanvankelijk blinde penningen.
koperen of bronzen schijfjes zonder meer of alleen met een
rudimentair teken. Omstreeks 1460 verschijnen de eerste
gestempelde of gemunte legpenningen. Van Loon geeft een
(3) Archief Grootseminarie Brugge ; fonds Duinen.
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merkwaardig voorbeeld van een zilveren legpenning die in
1468, het jaar van het huwelijk van Karel de Stoute met
Margareta van York, in de grafelijke Munt te Brugge geslagen werd ( 4 ) .
In 1623 werden de eerste zilveren legpenningen (met
stadswapen) te Brugge uitgedeeld aan de ambtenaren die
deelnamen aan de jaarlijkse verificatie van de rekening. De
jaarlijkse uitdeling van beurzen en bussen met legpenningen
werd mettertijd een steeds zwaardere uitgavepost in de
stadsrekening, totdat het centrale bestuur van Maria-Theresia
aan gebruik en misbruik een einde heeft gesteld ( 5 ) .

Zilveren legpenning geslagen te Brugge in 1468
R. Vuurslag, met legende : Vive Bourgogne au noble due. V. Sint-Andries, met legende : Jectoir 'pour les maistres de la
monnotie a bruges.
Die officiële legpenningen werden (en worden) natuurlijk
zeer gezocht door de numismaten. Doch ook de commerciële
legpenningen, die in de winkels bij 't gewicht werden verkocht, zijn een merkwaardigheid geworden. De grote exportstad van die legpenningen was Neurenberg vanaf de 16e eeuw
(met Wolf Laufer en Hans Krauwir als bekende namen). Tot
nut van de leerzame jeugd plaatsten de Neurenbergse ateliers
het alfabet op de ene zijde van die « pachtpennik j es ».
De tafel waarop men met de penningen rekende, de werptafel, is in de loop van de 14e eeuw een zelfstandig meubel
geworden, het contoir (zoals eng. counter, uit ofra. comptouer,
comptoer). En dit meubel heeft reeds in de eeuw van Artevelde zijn naam gegeven aan de kamer waar het « contoir »
stond, waar gerekend werd en waar boeken en koopwaren
bij de hand waren. Van werptafel naar kantoor...: een titel
voor een net hoofdstuk over het dagelijks leven gedurende
de laatste zes eeuwen.
A. VIAENE

(4) G. Van Loon, Hedendaagsche Penningkunde 149 ('s Gravenhage 1734). Met afb.
(5) A. Visart de Bocarmé, Jetons de la ville de Bruges, in Revue
Beige de Numismatique 1912.
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Een volkskundige bestseller
DE VOLKS- EN KINDERPRENT VAN
MAURITS DE MEYER
Terzelfdertijd verscheen en verdween een zwaarlijvig « Standaard »-werk, het levenswerk van Maurits De Meyer « De Volksen Kinderprent in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw »
(Antwerpen, Standaard 1962, 621 blz., ill.) . Dit boek zal voor
de volgende generaties nog zeldzamer blijken dan de werken van
die andere befaamde Antwerpenaar Em. H. Van Heurck (Volksen Kinderprenten 1910 en 1930 ; Bedevaartvaantjes 1922 ; Devotieprentjes 1930 ; Volksboeken 1931) alle in het Frans gepubliceerd
en binnen het bereik van een veel groter publiek.
Enkel en alleen op uiterlijke verschijnselen kan men vooraf bij
het boek van M. De Meyer een paar pre tt ige vaststellingen noteren :
Een groot volkskundig werk verschijnt in de Nederlanden, een
niet alledaagse gebeurtenis ; het is het werk van een Vlaming en
het werd in het Nederlands opgesteld, waar het Noorden thans
graag naar het Engels grijpt ; bij het verschijnen blijkt het meteen
uitverkocht, ook al kostte het circa duizend BF. Is dit voldoende
om de auteur vooraf al geluk te wensen ?
Maurits De Meyer is een bekende figuur. De zakenman, vele
jaren algemeen directeur van de Standaard, uitgeverij en boekhandels, is nu zogenaamd rustend, maar de volkskundige, ook al
vele jaren op de bres, vitaler dan ooit, bezorgde bij verrassing en
vroeger dan iemand het kon verwachten het zwaarste boek dat
alhier over volkskunde ooit in één band is verschenen.
Laat ons nog er aan herinneren dat M. De Meyer de eerste
classificatie van het Vlaamse sprookje opstelde voor de FFC te
Helsinki (1921), een academische studie over sprookjesontleding
publiceerde (1942), verder een Vlaams sprookjesboek bundelde en
uitgaf (1951), thans reeds aan een zoveelste druk. Legio zijn dan
nog de artikels over internationale sprookjesstudie in verschillende
tijdschriften, en het is vooral in deze specialiteit dat M. De Meyer
een voorname bekendheid geniet in en buiten Europa. Dit is het
palmares van een groot Vlaams volkskundige, die ook nog samen
met Dr. P. J. Meertens de Volkskunde-Atlas bewerkt, gepubliceerd
door de Volkskunde-Commissies van Amsterdam en Brussel.
Zijn « Volks- en Kinderprent » biedt ons rustig en voornaam
het resultaat van geduld en speurzin, vergelijkend onderzoek en
scherpzinnig oordeel. Men noemde het werk meteen een indrukwekkend monument ( 1) .
(1) Vgl. de reeds verschenen besprekingen : van Nederlandse
zijde door P. J. Meertens in Volkskunde 1963, blz. 81-88, van
Vlaamse zijde door R. van der Linden in Oostvlaamsche Zanten
1963, blz. 111-114.
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Reeds het inleidend gedeelte (blz. 9-54) levert een grondig overzicht over de verhouding volksprent-kinderprent, over het gebruik
van de prenten, de benamingen in de omloop en de historische
groei van de 15e tot de 20e eeuw, dit laatste gedeelte dan in een
sterk geresumeerde tekst. Verder zijn de hoofdbestanddelen : de
Catalogus (blz. 55-352) en de Iconografie (blz. 353-610), afgesloten met een register van persoonsnamen (blz. 611-616), een lijst
van de platen (184 in de tekst en 14 buitentekst) en een tafel
van de inhoud.
In de Catalogus worden duizenden volks- en kinderprenten alfabetisch gerangschikt naar de namen van de uitgevers in Nederland
en België. Een notitie over de geschiedenis van iedere uitgeverij
gaat de eigenlijke inventaris vooraf. En dit is wel heel belangrijk
als men weet dat dergelijke fondsen gemakkelijk van hand tot
hand overgingen en niet altijd onder familieleden. Dit inleidend
werk eiste dan ook een grondige kennis van de geschiedenis van
het boekwezen en de drukkersgeslachten in Nederland. In de
eigenlijke prentencatalogus van ieder fonds wordt iedere prent vermeld met haar fondsnummer, titel, aantal afbeeldingen, en eventuele auteur. Er wordt ook verwezen naar de voornaamste verzameling in Nederland en België, waar men een exemplaar van de
prent kan terugvinden.
Deze bronnen van de auteur verdienen hier even vermelding.
Hij vernoemt als eerste en voornaamste de verzameling Waller in
het Rijksprentencabinet te Amsterdam, alwaar ook de collectie
Muller wordt bewaard. Bijna even belangrijk is het prentenfonds
van het Rijksmuseum voor Volkskunde « Het Nederlands Openluchtmuseum » te Arnhem. Als derde grote openbare verzameling
geldt de collectie Ottema in het museum « Het Princessehof »
te Leeuwarden. De voornaamste privéverzameling van Noord en
Zuid behoort toe aan W. C. van Kuyk te Doorn, die als medewerker van De Meyers boek wordt vermeld.
In België blijft de belangrij kste verzameling van Vlaamse prenten
de collectie Van Heurck in het Prentencabinet van de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel. De houtblokken van deze collectie zijn
in het bezit van het Volkskundemuseum te Antwerpen, dat ook
een uitgebreide collectie 19e-eeuwse kinderprenten bewaart. M. De
Meyer blijkt zelf te beschikken over een goed voorziene collectie.
Westvlaams volksgoed zal men tevergeefs opzoeken, de sanctjesbladen, « zantjesblaars » te Oostende, « blaassantje» te Rumbeke,
« stekezantje » te Brugge, bleven eeuwenlang een importartikel uit
andere landsdelen.
Het voor de « lezer » boeiendste gedeelte van dit grootse werk
draagt de eenvoudige titel « Iconografie » en loopt over ongeveer
de helft van het boek. Boeiend in alle opzichten, want hier vindt
men het relaas van de cultuurhistorische betekenis van de volks-
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en kinderprenten. M. De Meyer groepeerde in verschillende hoofdstukken de prententhema's van godsdienstige, historische, allegorische
en satirische aard, evenals de literaire, didactische en documentaire
onderwerpen. Hier kan men slechts even wijzen op de meest typische thema's die behoren tot de algemene volkskundige bedrijvigheid.
Onder de allegorische onderwerpen vallen te citeren : de trap
des ouderdoms, de strijd om de broek, de oude wijvenmolen, de
dodendans, de verkeerde wereld, Luilekkerland, spreekwoorden en
zegswij zen, de hennetaster.
Onder de literaire onderwerpen ontdekt men : Genoveva van
Brab an t, Reinaert de Vos, Uilenspiegel, Dr. Faustus, Jan de Wasser,
de Wandelende Jood, Gulliver, Robinson Crusoë, Munchhausen,
Willem Tell.
Onder de didactische en documentaire onderwerpen treft men
aan : de ABC-prenten, de leurders- en stratenroepen, de ambachten
en beroepen, de kalendergebruiken met Driekoningenprenten, St.-Niklaas- en Kerstmisprenten, en een grote reeks kermisprenten.
Al maakt de auteur voor dit gedeelte van zijn werk enig voorbehoud omtrent de volledigheid, toch stellen we vast dat al deze
thema's bepaald vertroeteld werden. Uit eigen ervaring in de omgang met volksliederenthema's kunnen we vaststellen wat De Meyers
bergketen van aantekeningen aan tijd, speurwerk en bibliotheekexploratie heeft gekost. Jaren en nog jaren detectievengeduld. Men
zal altijd kunnen bijvoegen, uitdiepen, vergelijken, maar in dit
werk ligt de basis voor verder wetenschappelijk onderzoek, wetende
dat de studie van de thematiek altijd de volkskundigen heeft
bekoord.
Een catalogus was noodzakelijk, een iconografische studie van
de thema's was onontbeerlijk. Dit is het werk van een grootmeester
van de Vlaamse volkskunde, hij nodigt Noord en Zuid op een
prentenfestijn, en laat aan de volgende generaties een reeks « schoteltjes » na, gevuld met problemen die hen nog veel genoeglijke
uren zullen verschaffen.
Ook als drukwerk verdient dit zware boekdeel niets dan lof. De
verzorgde druk, in een sierlijke Bembo-letter uitgevoerd, kwam
van de persen der drukkerij Erasmus te Gent. De kleurplaten zijn
natuurgetrouw in zeefdruk uitgevoerd door de firma Ausloos en
Payot te Antwerpen, Proost en Brandt te Amsterdam hebben het
boek stevig gebonden en in een foedraal afgeleverd. Voor dit
lijvige werk mocht M. De Meyer rekenen op de medewerking van
zijn dochter Dr. G. De Meyer-Koch, die in Nederland woont, en
van de Nederlandse verzamelaar W. C. van Kuyk, het blijkt aldus,
zoals de vroegere volks- en kinderprenten zelf, het resultaat van
een langdurige en vruchtbare samenwerking van velerlei deskundigen
in Noord en Zuid. Wij kunnen hen allen slechts eenvoudig danken
voor dit heerlijke, kostbare en reeds zeldzame geschenk.
H. STALPAERT
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EEN BRIEF UIT AMERIKA
1861

Op 16 februari 1861 neemt Jean Lannoije « de pen in
de hand » om een brief te schrijven aan zijn schoonbroer,
Josephus Lagrou, wagenmaker in Lissewege.
J. Lannoije is een naar Amerika uitgeweken Westvlaming,
die zich in Dubuque, heden nog het middelpunt van een
lood- en zinkgebied in Iowa, gevestigd heeft.
Hij begint met familieaangelegenheden. Het vermoeden
van J. Lannoijes vrouw die rond de tijd van het overlijden
van haar schoonzuster dacht dat er iemand in de familie
moest gestorven zijn, is vooral merkwaardig.
Daarna informeert hij naar de politieke toestand in Europa
en beschrijft tevens klaar en duidelijk de toestand in NoordAmerika en de oorzaken van de dreigende Secessie-oorlog.
Na het opsommen van de marktprijzen, vertelt hij over de
verschillende ambachten, die hij 's zomers en 's winters uitoefent. Hij heeft het mandenmaken geleerd en boft een beetje
met zichzelf wanneer hij schrijft dat hij de manden « schoone
en sterk » maakt. Lannoije legt verder duidelijk uit hoe men
het lood ontgint in Dubuque. De brief eindigt met het
kapittel van de « koppelmenten ».
Hier volgt dan letterlijk de tekst van de oorspronkelijke
brief.
A. M.
Tekst van de brief
Dubuque den 16 febreij 1861.

Lieven zwaeger,
huwen brief van den jaer 1858 geschreven den 20 december
hebben weij weel ontfangen weij waeren vol bleijtschap hop het
honfangen van huwen brief maer in et leezen geel bedroft. Aels
weij de doed van huwe vrouwe hoerden. tog weij westen wel dat
her hiets voor hongeluk geburst most zijn in de familie. want meij
vrouwe heft ontren dien teijt minnemael gezeijt het moet hiemand
doed zeij.
Seder dien teijt hebben weij van gen waerschuhinge mer geboert
daerhom, lieve zwaeger, weij verhoopen dat geij hael goed gezond
zeijt. weij zeijn goddank hael goed gezond en bonzen kienderen
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zijn hael groet Stifani is meerder daen moeder en milni beijnaer
zoo grot als moeder en philibbe zael zoo waet den minssten blijven.
zeij hebben hael hun eerste comunie gedaen.
live zwaeger om den langen teijd dat ik niet mer geschreven hebben. weij verhoopen een brief van hun lieden van vrugd en blei
moed. lieven zwager aangezien dat meij masuer hael zoo lange
doed is. weij verhoopen tog weel dat weij een hander zullen hebben.
bijhaldien dat wij een niewe masuer hebben hik verzoekke haer
vriendelijk in den naem goeds dat zeij tog goed met de kinders
zoude handelen. gleij het haer heijgen zouden zeijn. lieve zwaeger
het is volgens meij gevoelen dat ik spreken weij zullen et hafwagten.
tot dat geij et hons zult schrijven in eene uwerbrieven.
schrijft hons hook wat niest van den holerloge. weij -hooren hehons veele spreeken van den holerloge in eropa weij leezen dat
halle manarken hun greet maeken, hom den holerloge te gaen begennen. weij in america hebben dit jaer zeeker holerloge, weij hebben een nieuwen Presedent van de ripeblike Classe waer van dat weij
nog noijd geene gehad hebben. van de 36 staetten wiellen her 13
hafgaen en hook een bresedent kiezen. de 13 staeten liggen han de
zuijden van nord america. het is daer velle te waerem voor ons om
daer te woonen. zeij gebruken daer zwarte slaven om hun werken
te doen de zwarte slaven komen mest hael van africa maer den
nieuwen bresedent wilt de slaven vreij stellen en zonder die slaven
kunnen zeij hunne weerken niet doen en daer daer zael den holerloge koomen.
lieven zwager viele niest canik niet schrijven om dat geij in
america noijd gewest hebt ik wil tog eenige mart prijzen op stellen
et is niet zoo diere hof dat ik et hael geweeten hebben. terwe bloome
beste 6 fran voor 50 pond harherpels 4 f de zak appels idem Bueter
10 s et pond caes 5 s et pond zwinnevles idem coeijvles 5 sens
et pond. eijren 1 fran et 26. cafe 10 stuvers et p. het moet beijnaer
et zelde zijn van in eropa.
welnu de teijden zeijn niet mer zoo goed als de eerste dat weid
daer gecomen zijn. et is niet mer zoo veele geld te verdienen de
reeden daervan is. door ael de minnigfuldige dudsmans her zijn
duijzend dudsmans tegen een handeren en die werken voor halfve
Toen en willen wei et hoek doen weij kunnen wel.
lieve zwager is zal zeggen wat wij doen voor hanbagt in de zoomer doen weij niet handers als visgen met netten van dertig roen
lang en een roe bret en een boedt van 20 voet lang en 5 voet bret.
heeden keer dat weij uijtgaen connen weij verdienen van 20 tot
25 franc en weij gaen huijt van drie tot 5 mael in een weeke.
in den [winter] doen weij niet veele of zeij dat men een hanbagt
can waer dat men geit mede can verdienen want in america can
men geen hanbagten teveel kunnen want de eenemael gaet dat
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hanbagt niet goed en een hander gaet weere goedt. ik hebt van
deeze wienter et mandenmaken gelert. en ik verdienen heden dag
4 fran, ik werken voor mi zelven. de prijs van een kleen wet mart
mande is een fran. ik can ze veele zeeder verkopen als maeken.
want ik maeken ze schoone en sterk.
den lasten winter hebbe ik vier maenden Toed gezoet maer ik
hebbe niet vele gevoenden ik maer duijzend pond gevonden de prijs
van het Toed is 15 sintimen et pond. weij hebben de Toed minnin
in dubuque. dat lood zit van 80 tot hover honderd voeten dieppe
in de grond van boven 40 voet berde en reste is Nael ardunsten
daer moet men hollen in drillen en opvullen met poer en doen
springen tot dat men oopeninge vint. tusgen de steenen vint men
hopeninge dat daerre can gaen een huere verre. en men vint ook
plaetsen die zoo groet zeijn als een grote kerke. en daer ligt dat
Toed in. her zijn ook plaetsen waerdat her geene ligt. van deeze
wienter is her 1 man gewest. die gevonden heft 3 miljoen en haelf
ponden het was werd 3 mael honderd en 50 duijzend daellrs.
lieven zwager ik hendege hier met den wens van den goeden dag
en goed gezondheijd van mij en meij vrouwe en kienders. aen hun
lieden ael. doedt de koppelmenten aen groetmoeder weij verhoopen
dat zeij tog nog left. en aan J. hoemaekers en zeijn vrouwe. aen
pieter van heeke en zeijn vrouwe. als ook Leopold van heeke mij
lief kind waer ik zoo dikmals op dienken. hom dat ik de lieve
joengen geen nieuw jaer can geven. maer als ik het geluk hebbe
van nog weeder te keeren naer Belgen et welke meij vorneenes
zeijn ik zal een alderschonste niew jaer medebringen voor hu Leopold men vrind.
Lieven zwager dien hier beij is. komt van Jacobus Buezelinck
den man heft et meij verzogt om den brief medetegeven want hi
can noijt geen brief ten regten creijgen geij moet hem maer in
de post steken.
meij adres is. Jean Lannoije Dubuque Jowa. Nord America.
weij bleijven in afwagtinge uwen dienaere
Jean Lannoije.
aen Josephus Lagrou wagenmaeker tot Lisseweghe
Provintie west vlaenderen District Brugge in Belgenland.

TRANEN MET TUITEN

Vraagwinkel blz. 288 (Biekorf 1963) .
Hier in Ingooigem betekent « tuiten » iets dat oneffen is, b.v.
een tuite op zijn arm (gezwel) ; de strate ligt vol tuiten (hobbelig) .
Tranen met tuiten zou ik dan ook verklaren als dikke tranen
die over de wang afrollen in plaats van er langs te vloeien.
A. D.

— 298 —

VENTJUNEN
Vraagwinkel in Biekorf 1963, 256.
Het gaat hier waarschijnlijk om het kansspel « een-en-twintigen »,
onder die naam te Oostende bekend en nog onder de laatste oorlog
gespeeld.
Het werd gespeeld met een spel van 32 kaarten die de volgende
puntenwaarde hadden :
zeven, acht, negen en tien resp. 7, 8, 9 en 10 punten ;
zot (boer) : 1 punt (2 boeren = 21 punten) ;
dame : 2 punten ;
heer : 3 punten ;,
aas : 10 of 11 of 1 punt.
Ieder speler krijgt eerst een kaart, ook de deler of bankier. Naargelang deze eerste kaart doet ieder speler een inzet, die dan door
de bankier tegengezet wordt. Vervolgens krijgt ieder speler een
tweede kaart. Heeft de bankier met zijn tweede kaart 21 punten,
dan wint hij alle inzetten en wordt een nieuw spel begonnen. Is
dit niet het geval, dan mag ieder speler die 21 behaalt inzet en
tegenzet opstrijken. Heeft hij geen 21 punten met de tweede kaart,
dan mag er een kaart bijgevoegd worden.
De eerste twee kaarten worden gedekt gehouden, maar de
volgende gekregen kaarten worden « bloot », d.i. met de beeldi j de naar boven, gedeeld.
De speler mag kaarten vragen zoveel het hem belieft. Heeft
hij 21 punten, krijgt hij inzet en tegenzet ; heeft hij meer dan
21 punten, dan is hij « boem » of verloren. Hij mag ook stoppen
of « wachten » indien hij nog geen 21 punten heeft.
Heeft de speler na het delen van de tweede kaart twee kaarten
van dezelfde waarde, dan mag hij op elke kaart een afzonderlijke
inzet doen.
Heeft een speler 7 kaarten en nog geen 21 punten, dan is hij
eveneens gewonnen.
Als laatste speelt de bankier. Behoudt hij 21 punten, dan strijkt
hij alle nog voorhanden zijnde inzetten op ; heeft hij meer dan
21 punten, dan verliest hij alles en ook de « Bank », die op een
volgende speler overgaat.
De bankier kan ook stoppen wanneer hij minder dan 21 punten
heeft en, in dat geval, krijgen alle spelers die meer punten hebben
dan de bankier, inzet en tegenzet ; wie minder punten heeft of
evenveel als de bankier verliest zijn inzet.
Heeft de bankier met zijn tweede kaart samen 20 punten, dan
moet hij dit aankondigen : de spelers zijn dan verplicht om te
spelen tot 21 of tot ze « boem » zijn. Dit noemde men dan « Boem
rukken ».
J. KLAUSING
Oostende.
z
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FENOMENALE OUDERLINGEN IN

WEST- VLAANDEREN
De « wedewe Philips Casteleyn », die in 1596 te Diksmuide op
106-jarige ouderdom werd begraven (Biekorf 1963, 288), is niet
de oudste (bekende) honderdjarige van West-Vlaanderen. Verre
van daar !
Op diezelfde « onbepaalde » ouderdom van 106 jaar overleed
« Jatsem van Roeselaer, Rietmaker .. alhier binnen Haerlem gheruste en begraven » ( 1) .
Ouder dan haar en hem (dus méér dan volle 106 jaar) waren de
volgende Mathusalemkinderen (2).
Alexander Goetgebeur die op de ouderdom van 110 jaar te Ieper
nog huwde met de honderdjarige Marcelina De Breede op 8 september 1199.
Verne Josyne, stierf op 23 februari 1670 te Kortrijk, oud 108 jaar.
Volckaerts Pieternelle stierf in 1705 te Izegem in de ouderdom
van 107 jaar.
Ignatius Vannoote huwde in 1722 te Beselare met Catharina
Cruyssaert ; hij was 108 jaar, zij telde 104 jaar en beiden waren nog
nooit gehuwd geweest.
Maria Arteel stierf te Ardooie op 14 januari 1742, oud 107 jaar.
Joannes Cosman stierf te Meulebeke op 17 mei 1749, 109 jaar oud.
Boudewijn Van Elslander was ongeveer 108 jaar toen hij op
25 december 1757 te Klerken overleed.
Karel Mestdagh stierf te Gullegem op 13 mei 1761, hij was
108 jaar.
Te Ardooie overleed op 20 mei 1763 Joannes Delie, oud 113 jaar.
Op 12 april 1779 stierf Eduaerd Kenhoft te Tielt in de ouderdom van 112 jaar.
Maria Rosa Roussel stierf te Wattrelos op 14 november 1896 ;
zij was op 8 juli 1790 te Moeskroen geboren.
Catherina Emerance Baert stierf te Waregem op 27 december
1955 ; zij was aldaar geboren op 25 mei 1848.
Als (tot nog toe bekende) Nestor-dekens voor beide geslachten
kunnen voor West-Vlaanderen worden genoemd :
Mardochus Heyse, die op « den thuyndag maendag » anno
1460 te Ieper « syne lofbare jubilé van 116 jaeren ouderdom »
vierde (3) .
(1) M. De Bruyne, Museum van Roeselaarse Honderdjarigen,
Roeselare, 1963, blz. 13.
(2) Voor die lijst werd gebruik gemaakt van : A. Verbouwe,
Westvlaamse eeuwelingen, Brussel, z. j. 1949 ; hij stelde zijn chronologische eeuwelingen tabel op aan de hand van vorige lijsten
gepubliceerd door Vanden Eynde, Slosse en Allossery. Sommige
aanvullingen zijn van mij.
(3) A. Verbouwe, a.w., blz. 15-16.
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Anna Billiet, die op 6 november 1767 te Roeselare stierf in de
ouderdom van 114 jaar en negen maanden. (Museum blz. 15) .
Wie brengt aanvullingen of verbeteringen op deze lijst aan ?
Mogen wij echter opmerken dat voor vele van deze fenomenale
ouderlingen de aangegeven ouderdom minstens « cum grano salis »
moet aanvaard worden gezien de weinig exacte wijze waarop vóór
de 19e eeuw de burgerstandsgegevens in de kerkregisters werden
genoteerd.
MICHIEL DE BRUYNE

GROOTVICARIS FAICT EN DE WESTVLAAMSE
ZOUAVEN IN 1861
Op 18 september 1860 had het pauselijk leger van Pius IX, onder
het bevel van Lamoricière en Pimodan, bij Castelfidardo een nederlaag geleden, gevolgd door de omsingeling en de overgave bij Ancona.
Overal in het Westen gingen alarmkreten op.
Reeds in februari 1860 had Mgr. Malou bij de gelovigen aangedrongen dat ze geldelijke steun zouden verlenen tot het behoud
van de Kerkelijke Staten. Daartoe stichtte hij het werk van SintPieters Penning, werk dat door een diocesaan comité werd bestuurd.
Het ganse jaar 1860 door werden geestelijken en gelovigen door de
herderlijke brieven van Mgr. Malou op de hoogte gehouden van
de toestand. Na de nederlaag bij Castelfidardo beval hij een openbare rouwdienst in alle kerken van het bisdom, terwijl in 1861 het
werk van Sint-Pieters Penning nog breder uitgebouwd werd. Op te
merken is echter dat in deze talrijke onderrichtingen van de bisschop
wel stoffelijke steun wordt gevraagd en dat het offer van de pauselijke Zouaven wordt geloofd, maar dat men voor de rest geen de
minste aansporing vindt om de jeugd te doen optrekken naar Rome.
Na de nederlaag bij Castelfidardo trokken opnieuw, uit onze
buurlanden en uit onze provincies, vrijwilligers op om de uitgedunde
gelederen van het pauselijk leger aan te vullen. Ook uit WestVlaanderen. Enkele studenten uit het Klein Seminarie te Roeselare
vroegen de toelating om hun studies te onderbreken en soldaat te
worden. De superior Bruno Vanhove stuurde ze naar grootvicaris
Faict, oud-superior van Roeselare, om de stevigheid van hun roeping
te testen. De woordvoerder van deze Roeselaarse groep was Hendrik
Vandendriessche, die later als onderpastoor te Izegem en te Egem
naam verwierf als voorloper van de christelijke sociale werken. Op
18 februari 1861 antwoordde Faict aan Vanhove dat hij volledig
vertrouwen had in Vandendriessche ( 1) . Voor de overigen was
wachten nog geboden.
(1) Hendrik Vandendriessche was pauselijk zouaaf van 1861 tot
1863.
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Uit dit schrijven blijkt voldoende dat de geestelijke overheid
van het Bisdom niet heeft meegedaan aan ronseling voor het
Zouavenleger ( 2 ) . Integendeel. Grootvicaris Faict maant leraars en
biechtvaders te Roeselare aan het onbekookt idealisme van de studenten te ontnuchteren. De ervaring had ten andere reeds bewezen
dat heel wat jonge kruisvaarders met veel temperament te Rome
het ware doel van hun zending hadden vergeten om in een of
ander romantisch avontuurtje verzeild te geraken.
JOZEF GELDHOF

BIJLAGE
Brief van Grootvicaris Faict aan superior Bruno V anhove
te Roeselare

Lettre a Mr. Vanhove Supérieur du petit Séminaire.
L'Entretien que j'ai eu avec le jeune Vandendriessche m'a fait plus
que du plaisir : it m'a attendri et ravi. Quant a lui, it faut bien qu'il
parte, et plus tard, si le Seigneur le conserve, qu'il devienne prêtre,
puisque tel est le dessein que le Ciel lui inspire.
Quant aux autres, qui certes ne soot pas si avancés que lui, it faut
leur jeter de l'eau froide de tant et plus. M.M. les professeurs et
confesseurs doivent par prudence s'abstenir de parler de ces « Nobles
Dévouements » etc., et s'il leur arrive d'être interpellé, it faut que leurs
réponses soient parfaitement calmes, uniquement empruntés a la froide
raison.
Le fait est que d'après des correspondances intimes, que nous avons
revues de Rome, bien de jeunes Bretons, recommandables sous tout
rapport avant le départ. ont fini par s'oublier là bas, s'attachant a
des actrices etc. Cela rappelle un peu les épisodes des croisades.
(signé) J. Faict, vic. gén.
Acta 1861, 18 febr., p. 39-40.
ZEEPMEERS
Vraagwinkel hiervoor blz. 256.
Zeep, zijp, en varianten betekent in Z.-Ned. een klein waterloopje.
Zeep bet. : afloop van een ven door een kleine laagte heen,
staat beknopt en overzichtelijk weergegeven bij J. Goossenaerts,
De taal van en om het Landbouwbedrijf in de N.W. Kempen
(VAkad.) s.v. zeep. Van dezelfde stam is « doorzijpelen ».
Ook J. Lindemans (Plaatsnamen, 1925), p. 23 kent dit woord
dat als « zijp » een kleine beek betekent, in Brab. toponiemen.
Samenstellingen met straat, zijpstraat, zijn eveneens bekend ; F. De
Ridder & J. Lindemans, Antwerpsche Plaatsnamen (Onom. Neerl.,
1947) s.v. zijpstraat, in de 16e eeuw gespeld : zepstraat.
Ook in West-Vla anderen komen talrijke syppemeerschen voor,
die dus zoveel betekenen als meersen gelegen langs een beekje.
L. VAN ACKER

(2) Over dat ronselen van minderjarigen te Brugge, zie Biekorf
1958, 358-362 (J. De Smet).
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EEN HOUTVENDITIE GEREEDLEGGEN
Sint-Andries en ommeland
't Eerste werk is de bomen tekenen. De eigenaar van de bossen
doet de ronde en « tekent » de bomen die voor de venditie geschikt
zijn (of laat ze tekenen) met een ingesneden kruis. De houtkappers
of -zagers mogen alleen de getekende bomen neervellen.
De slag begint met de sparren. Deze worden afgekapt tegen de
grond met een halfzware bijle, (h) appe of aks genoemd, en uitgesnoeid met een hammes of kleine bijle. De sparren worden op
hun lengte gelaten en in hopen gelegd langs de dreven : de bonepersen (staken) in hopen van 100 stuks, de hooiruiterpersen in
hopen van 50 stuks en de diltepersen in hopen van 30 stuks.
Douglassen en « kompressenbomen » worden met een boogzaag
of met een kerfzaag tegen de grond afgezaagd, gesnoeid en op
hun lengte gelaten. Ze worden in hopen gelegd van 5 tot 10 stuks
volgens lengte en zwaarte.
Beukebomen worden ook afgezaagd en uitgesnoeid, maar men
zaagt de stammen in twee of drie einden door. Die worden dan
in hopen gelegd van 10 tot 15 stuks om verkocht te worden voor
brandhout.
De talie wordt op stam verkocht, en na de venditie afgekapt
door een goede ervaren taliekapper « in entreprise per string ».
Een string is een stuk talie gelegen tussen twee grachten en gerekend van de ene naar de andere gracht. De koper van de talie is
verplicht zelf de afgekapte talie uit te snoeien, de takken in
bundels of bussen te maken en alles weg te halen, zodat het
taliebos dan volledig kan gekuist worden. Dit om de talietronken
weer te laten uitschieten en nieuwe talie te laten geven.
Een bos « kuisen » dat is : de slechte bomen of de stammen die
te dicht op elkaar staan afkappen of afzagen. Dat wordt elk jaar
gedaan met de sparren, doeglassen, beuken, eiken en kompressenbomen. Zo'n venditie komt ieder jaar weer.
Ganse bossen worden alleen afgekapt of afgezaagd als men ze
uiterhand ineens verkoopt, en dat geschiedt alleen met bossen waar
nog slechts zware en dikke bomen staan. Voor een « venditie met
notaris » worden gewoonlijk geen zware bomen geveld, maar alleen
stammen die door twee of drie man kunnen gedragen worden en
op hopen gereedgelegd voor de verkoopdag.
De venditie wordt gewoonlijk gereedgemaakt gedurende de drie
laatste maanden van het jaar. In de bossen van 't Brugse wordt
het werk gedaan door een groep van 3 à 4 man in daghuur.
Bij droog weder is het aangenaam werken in de bossen. Maar
bij nat weer wordt men nat en groen, takken en bomen zijn dan
immers kleverig van een groene stof die alles besmeurt.
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Alles moet gereedliggen vier of vijf dagen v66r de verkoopdag,
om dan iedere hoop hout nog te nummeren. Daartoe wordt een
puntig gebogen mes gebruikt ; men kerft romeinse cijfers in 't hout
en elke hoop wordt met zijn cijfer in de verkooplijst ingeschreven.
Houtvendities in 't Brugse trekken nog jaarlijks veel kooplustigen.
Vooral uit de ontboste gewesten. Naar de vendities van St.-Andries
komen houtkoopmans uit Roksem, Hertsberge, Ruddervoorde en
ook uit de oude frontstreek. En ook om hout uiterhand te kopen.
Ieder jaar is er veel vraag naar sparren van 20 à 25 cm omtrek.
Bij de voorbereiding van de venditie wordt er goed gelet op de
droge bomen die in de bossen staan. Al het droog goed — en
ieder jaar zijn er droge sparren — wordt afgekapt en in hopen
gelegd als brandhout. Dat droog hout wordt in hopen van allerlei
omvang verkocht aan de boeren die het gebruiken om er hun fornuizen mee te stoken.
Ook talie wordt veel gekocht door boeren. Talie is meestal
kastanjestruikhout dat zijn volwassen grootte heeft. De boeren kopen
talie om er bilk- of weidestaken uit te maken. Heel zware taliestaken worden soms gebruikt voor het zetten van karrekoten,
kastanje is immers goed bestand tegen vochtigheid en water.
De halffijne en mooie takken van de talie worden in bussels
gebonden en dienen dan voor « erwetenrijsels », d.i. steunstokken
of takken waarlangs de erwtenranken groeien. Ook takken van
beukebomen worden gebruikt als « erwetenrijsels ».
Al het fijne takhout van talie, beuken en eiken dient tot brandhout of voor het afdammen van waterlopen (bij overstroming) .
De bussels ervan worden gewoonlijk nog in grote vummen gezet.
Deze vummen brandhout worden alleen nog gekocht door de
boeren om ermee, in den heerd van het ovekot of ovenbeur, de
zwijnsketels (kleine patatten of rapen) te koken.
Er zij n veel soorten van fijn struikhout die soms al ondereen
staan, zoals veugelkersen, sulferhout, elzenhout, hazelnotenhout,
wilde eik en bilsenhout (berk) . Dit gemengd struikhout wordt
soms « kleine talie » genoemd.
Sulferhout werd vroeger (een 30 j aar geleden) door de rokers
nog gebruikt om hun pijp te ontsteken. Dat heb ik dikwijls zien
doen door mijn onkel te Zwevezele. Hi j haalde zulk hout uit de
bossen, sneed het op 40 cm lengte en splette dan die stokjes om
ze te drogen te leggen op de « huize van de stove ». Om zijn pijp
te ontsteken nam hij zo'n « sulferstokje » en pakte ermee vuur in
de stoof, stak dan zijn pijp aan en blies de vlam van het stokje
uit om het weer op de stoof te leggen.
De dag van de verkoping komt de notaris met zijn helper, de
« oproeper », met het boek waarin al de te koop gestelde partijen
opgetekend zijn. Op de bepaalde plaats in het bos zijn de kopers
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dat het gekochte hout binnen de veertien dagen moet weggehaald
worden. De oproeper gaat dan naar koop I en vraagt « wie stelt
in ? » en de koop wordt « toegeslegen » op de meestbiedende. En
zo voort van koop tot koop. Na de venditie is er betaling bi j de
notaris op de plaats of in het lokaal dat daarvoor aangeduid is.
De houtvenditie wordt, zoals andere vendities, notarieel aangekondigd op plakbrieven en in de weekbladen.
GUIDO ALTOOS

FIGUREN UIT HET STEVENISME

In mijn opzoekingen over het Stevenisme in West-Vlaanderen
zijn er een paar personen, die ik nog niet helemaal kan thuiswijzen.
Ik zou de lezer van Biekorf, die me een handje kan toesteken,
zeer dankbaar zijn.
In 1817 gaven Cousinne en Devos te Rijsel een stevenistisch
pamflet van 11 blz. uit : Verhael der voornaemste wanorders voorgevallen in het Bisdom van Gent, onder het Bestier van Napoleon.
Michiel Cousinne werd geboren in Kooigem de 8 nov. 1767, was
onderpastoor te Dottenijs en werd er 10 juli 1811 van zijn functie
ontheven, omdat hij weigerde de oratie voor de keizer te zingen.
Hij werd naar het klooster Terhagen gestuurd, en onderwierp
zich op 22 april 1814. Hij werd Jezuïet en trok in het voetspoor
van Karel Nerinckx naar Amerika, waar hij in 1819 te Whitemarsh, Georgetown of Bohemia, overleed. Waar haalt Slosse
echter uit dat hij in 1803-1804 onderpastoor was te Aalbeke ?
(Rond Kortrijk, blz. 1506-07) .
Pieter-Jan de Vos, geboren te Heusden in 1779, werd 29 april
1808 onderpastoor te Zegelsem, waar hij 2 sept. 1812 wegens
stevenistische propaganda werd gesuspendeerd. Volgens pastoor
Simons van Gits deed hij als stevenistisch priester dienst te Gits
en te Rumbeke. In 1817 draaide hij bij en ging als Jezuïet-missionaris naar Amerika. Sterfdag en plaats van overlijden zijn me
echter onbekend.
Een andere figuur is Constant de Vilder, waarvan R. Deschepper
in zijn « Het Stevenisme vooral in West-Vlaanderen » ten onrechte
vermoedde dat hij een rijke inwoner van Kortrijk was. In een brief
van L. Sonneville van 7 feb. 1834 lezen we dat hij van Nazareth
naar Gits kwam, en er stevenist werd « ad habendum victum et
amictum », om kost en kleren te zoeken. Hij ging naar Rome en
draaide 19 maart 1834 bij tot de Katholieke eenheid. Hij speelde
een grote rol in de pogingen om de stevenistische voorman Pastoor
Winnepenninckx met de bisschoppen te verzoenen. Kan er een lezer
nadere inlichtingen over De Vilder verschaffen ?
D. T. V. B.
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DE FAMILIE HENNESSY VAN ROESELARE
Aansluitend bij de vraag gesteld in Biekorf blz. 224.
Onder de 246 bekende Ierse laureaten van de Universiteit te
Leuven, komen volgende leden voor van de familie Hennessy, allen
afkomstig uit Fidardien of Fidere in Ierland : Michael (1687), die
later rector werd van het Ierse College te Antwerpen, Richard
(1702), Michiel en Guilielmus (1734) . Zij zijn de enige Ierse
laureaten uit deze plaats afkomstig en ongetwijfeld verwant aan
mekaar. Zoals ook luitenant-kolonel Hennessy van het regiment
Bulkely (1747) in Franse dienst in de Nederlanden, waarvan geen
verdere plaats van herkomst in Ierland bekend is (1) .
Er waren nog leden van deze familie in ons land. Op 29 augustus
1738 aanvaardde Patricius Hennessy fs. Joannes, « docteur in de
medecyne », gehuwd met Joanna Vermandere, het poorterschap
van Roeselare ( 2) .
Hennessy was gehuwd met de dochter van Carel VermandereDevos, winkelier en kamslager te Hooglede.
De Vermandere's behoorden tot de gegoede burgerfamilies, die
in de streek aanzien en gezag genoten. De enige broer van Joanna
Vermandere, Carel Vermandere, was in 1747 priester te Roeselare.
Tot de familie Devos behoorde o.m. Jan Devos, kapelaan van SintQuirinus en onderpastoor-jubilaris te Hooglede in 1742, aan wie
J. Delbaere een belangwekkende bijdrage wijdde ( 3) . Verder had
de kapelaan een broer Jacob Devos, die procureur was te Ieper.
Onder de peters en meters der kinderen van het gezin HennessyVermandere, geboren te Roeselare, treffen we weeral invloedrijke
locale burgerfamilies aan uit de streek, zoals sieur Mattheus de Mey,
griffier van Hooglede ( 4), Pieter-Mattheus van Massenhove, pastoor
te Westrozebeke. Alsook Michiel Hennessy, kanunnik van de
collegiale kerk van 0.-L.-Vrouw te Kortrijk, die zal te vereenzelvigen zijn met de Leuvense laureaat uit 1734, en die een broer
was van Patricius Hennessy ( 5) .
Ook Patricius Hennessy was een oudstudent van Leuven. Hij
was licentiaat (of doctor ?) in de medicijnen, schepen (1745-1754)
en voorschepen van de stad Roeselare. In 1734, nog v 6r hij
poorter werd, aanvaardde hij het ambt van « docteur medecyn ten
(1) A. O'Flanders, Toen Vlaanderen groot was (1930), 204-205,
226, 264.
(2) G. Marichal, De poorters van Roeselare (1955), 34.
(3) Biekorf 1952, 133-143 ; dhr. J. Delbaere uit Rumbeke was ook
zo vriendelijk mij zijn archiefexcerpten over de Hennessy's te
laten inzien.
(4) Naar het schijnt is de Hoogleedse familie de Mey de stamfamilie van de Noordnederlandse adellijke familie de Mey van
Streefkerck.
(5) Deze en nog andere gegevens werden ons bereidwillig medegedeeld door dhr. D. Cracco.
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pensioene » der stad Roeselare, wat hij bleef tot aan zijn dood
in 1760 (6).
Toen Hennessy overleed werden zijn 6 minderjarige kinderen
bevoogd met Pieter-Jacob de Mey, baljuw van Oostieperambacht
te Hooglede, en kanunnik Hennessy uit Kortrijk.
Deze kinderen waren : Patricius-Joannes, die later priester en
kanunnik werd te Torhout, verbannen naar Oléron, en te Roeselare
overleden in 1836 (7)Thaddeus-Albert, later stadsdokter en eerste
schepen zoals zijn vader ( 8) ; Michiel, later advocaat en griffier
te Waasten, wiens weduwe daarna te Ieper woonde • en drie meisjes
waaronder Anna-Carolina, de latere abdis in Sint-Trudo te Brugge.
Patricius Hennessy had zich vlug opgewerkt tot een vooraanstaande figuur in het stadsleven van zijn tijd. In 1752 was hij
koning en in 1754 hoofdman in de Sint-Jorisgilde met de voetboog ( 9) . De inventaris van zijn sterfhuis vermeldt landerijen te
Hooglede, Gits, Rumbeke, Oostnieuwkerke, Meulebeke, Lichtervelde, Zonnebeke, Passendale en Langemark, grotendeels afkomstig
van de kant der vrouw, en voor méér dan 12.000 pond renten.
Hij had een wijnkelder die op 510 pond werd geschat. Zijn medische practijk was uitgebreid ; verschillende personen waren samen
voor nog meer dan 600 gulden schuldig wegens medicamenten en
visiten. Hij bezat een welvoorziene bibliotheek en zijn « apotequers
wynckel » met « alle de materiaelen ende instrumenten » was 75 pond
waard.
Nochtans kon Hennessy zijn Ierse afkomst niet vergeten. Hij
stond in nauwe relatie met andere Ieren in ons land. Onder de
peters van zijn kinderen verschijnt in 1751 Thaddeus Ryan, stadsdokter en schepen te Oudenaarde, die dezelfde zal zijn als Thadeus
M. Rian, uit Casselien in Ierland, laureaat te Leuven in 1727.
In zijn testament geeft Patricius Hennessy 50 Missen aan de
paters « Hiersche recollecten tot Loven ende 50 aen de paters Hiersche predicheeren ende 50 aen de hiersche Paters van het Hiers
College ». Verder schenkt hij « 6 guinen in specien aen mynen
broeder om uitgedeelt te syn aen eenige oude vrienden in Hierlandt ». Het latijnse grafschrift dat in het testament wordt voorgeschreven maakt eveneens gewag van zijn Ierse afkomst.
Het is niet uitgesloten dat de dochters en dus ook Anna-Carolina
Hennessy, abdis van Sint-Trudo, in hun jeugd de abdijschool der
Ierse nonnen te Ieper bezochten. Deze school was in de 18e eeuw
de enige Ierse kostschool in de Nederlanden.
(6) M. Debruyne, De bestuurlijke inrichting van de stad Roeselare tot aan de Franse Omwenteling (1962), 81-82.
(7) G. F. Tanghe, Geschiedenis van Iseghem, 309.
(8) M. Debruyne, De eed van de Magistraat van Roeselare in
het licht der politieke gebeurtenissen (1960), 8, 11 ; a.w., 82.
(9) F. De Potter, Schets eener gesch. der stad Rousselare
(1875), 178.
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In alle geval wij zen de familiebanden en de relaties der familie
Hennessy en de families van de moederlijke zijde, Vermandere en
Devos, naar Ieper en de kasselrij Ieper. Zodat het begrijpelijk
is dat Anna-Carolina Hennessy bij haar wijding in 1789 bedacht
werd met een Iepers drukje, dat daarenboven misschien nog kan
uitgegaan zijn van haar eigen Ieperse familie ; met Brugge had
ze, voor zoverre bekend is, geen speciale connecties, met Ieper en
het Ieperse daarentegen wel.
De historie van haar familie leert ons ook iets over het gesloten
en weinig bekende milieu van de katholieke vooraanstaande Ieren,
die in onze gewesten het nieuwe en gastvrije toevluchtsoord vonden,
dat voor de meesten onder hen een tweede vaderland werd.
L. VAN ACKER

RIJDEN MET WIELPEERDEN
In Biekorf 1963, blz. 254 vertelt Guido Altoos hoe men te
Zwevezele vroeger een rijwiel doopte met de naam « ijzerpeerd ».
In een verzoekschrift om toelage, door de wielrijdersbond De
Vlugge Vliegers van Rumbeke op 8 sept. 1893 gericht aan het
gemeentebestuur, is er sprake van « het aanmoedigen van rijden
met wielpeerden ».
Die peerde-benamingen vonden een tijdlang ingang, waarschijnlijk
omdat men een rijwiel schrijlings bestijgt, evenals een peerd.
Gezelle zou zelfs spreken van schrijwiel.
Ik heb nog wel kinders horen spreken van een « flossepeerd »,
maar dat verwijst duidelijk naar de franse naam véloci pède.
In alle geval, die geerde-namen schijnen niet lang te zijn meegegaan. In het reglement van 1 mei 1894 door de stad Antwerpen
uitgevaardigd op « het rijden met wielers », is er alleen sprake van
wielers en wielenaars aan wie het verboden is te wieleren op de
voetpaden en in de dreven.
Mogelijk wilde men alsdan de bastaardwoorden weren en was
men op zoek naar een echte vlaamse naam voor « velo ». Die
wiel-vormingen zijn snel bezweken, maar het woord « rijwiel » is
er uit geboren, een krachtige spruit, die alleen in de laatste tijd
het snel moet afleggen voor de opdringende « fiets ».
Pastoor Slosse zaliger zei het nog anders. Weet ge hoe hij het
rijwiel noemde ? « Spouterwiel » schreef hij, en zei hi j daartegen.
Uitgesproken « spoeterwiel » en afgeleid van « spoeteren » : snel
lopen.
In zijn curieus Memoriale Rumbecanum heeft pastoor Slosse
einde j uli 1912 een foto ingeplakt van het huis te Rumbeke, tegen
de Oekenebrug, waar op 14 juli 1888 ter wereld kwam : Odiel
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Defraye, de eerste Belg die de Ronde van Frankrijk gewonnen
heeft. In dat voor eeuwig denkwaardige jaar 1912. Onder de foto
heeft Slosse eigenhandig bijgeschreven :
« Woonhuis van Odiel Defraye, die in 1912 met zijn spouterwiel de groote man (?) van Belgie geworden is ».
En in juli van 't volgende jaar schrijft hij bij een zeer mooie
foto van Odiel Defraye :
« Peist eens, ons Frayken, een fraai en eenvoudig jongentje
van Rumbeke, is nu sedert een paar jaar, voor de zeereloopers en
nekkebrekers, de groote man van Belgie, ja oprecht de roem van
het vaderland. Overtijd werd hij ingehaald te Brussel. Een kalme
ooggetuige zeide mij : geheel de hoofdstad was op de been en
zijne ontvangst overtrof blijkbaar deze van den Keizer van Duitschland en van Mr. Falliéres, President der Fransche Republiek ».
Zo was de indruk in 1913, 't jaar voor 't begin van de eerste
wereldoorlog.
Een paar jaar geleden, op de tentoonstelling « Rumbeke door
de eeuwen heen », hebben we het portret van Frayke gepubliceerd.
Er zijn zeker geen tien dorpsgenoten die onze roemrijke Rumbekenaar bekend hebben.
Frayke leeft nog. Ergens in Brabant, niet al te ver van Brussel.
Zouden er — buiten zijn familie — nog tien mensen zijn die hem
weten wonen ?
J. D. D. Rumbeke

VANHAECKE EN DE JUBILERENDE DEKEN

In juli 1866 vierde Deken Frederik Van Coillie zijn zilveren
jubileum als pastoor van St.-Gillis te Brugge. Lodewijk Vanhaecke
dichtte bij deze gelegenheid een opschrift voor de koster van St.-Gillis. En op het huis van die koster hing het volgende vers in de
bloemen :
Al wat maar Gods wil is,
is 't ook van den Deken.
Ik ben koster op Sint Gillis,
'k weet er van te spreken.
Over Vanhaecke kan nog veel geschreven worden. Zijn fratsen
zijn verteld. Zijn werk is nog nooit beschreven.
K. D. L.

DUIVENMELKERIJ

In verband met de vraag over Duivenvluchten (hiervoor blz. 288)
wil ik hier wijzen op een boek dat destijds veel gelezen werd : « De
Duivenmelkers. Zedenschets door Pieter Geiregat ». Verscheen te
Gent in 1855, en werd herdrukt in 1858, 1875 en 1888.
H. D.
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MENGELMAREN
IN MEMORIAM PATER DESIDERATUS VAN WERKEN

Een maand na het afsterven van pater Alberic Dubois, overleed
op 13 juli 1963 in de St.-Sixtusabdij te Westvleteren een andere
Trappist-historicus, pater Desideratus, in de wereld Odiel Slembrouck, broeder van de Heer Basiel Slembrouck, ere-gemeentesecretaris en geschiedschrijver van Werken.
Het was in zijn geboortedorp Werken (hij was er geboren op
12 april 1898) dat we pater Desideratus voor het eerst ontmoetten
bij gelegenheid van de « memorabele » steekproeven die we aldaar
in de St.-Martinuskerk samen met wijlen Maurits Van Coppenolle
hadden ondernomen : hierin bijgestaan door aalmoezenier A. Lowyck als milde raadgever. Sinds die tijd waren « Sint-Sjeks » en
pater Desideratus voor ons een toevluchtsoord, basis voor allerlei
verkenningen aan beide zijden van de « schreve ». Met belangstelling luisterde hij naar de ontdekkingen en plannen van zijn
enthousiaste gasten, waarbij vooral M. Van Coppenolle en onze
vriend W. Giraldo niet mogen vergeten worden.
Zelf was pater Desideratus geen vreemde in de westvlaamse
wereld van geschiedenis, oudheidkunde en folklore : ten bewijze
zijn in 1949 verschenen boek over de geschiedenis van de abdij
van Hemelsdale, die een hele tijd in Werken gehuizenierd had. Het
verdroot hem dat de Brugse abdijgebouwen (in de St.-Klarastraat
17e eeuw) zo brutaal gesloopt werden en vooral het onzekere lot
van de kapel is hem blijvend ter harte gegaan. De weliswaar nog
jonge geschiedenis van zijn eigen abdij trok hem eveneens aan
zoals blijkt uit de bladzijden die hij bijdroeg tot de mooie brochure
« De abdij van Vlaanderens Westhoek » (1956) van André Demedts.
Pater Desideratus was tenslotte een van de stamvaste Slembroucks
die sedert dertig jaar allerlei groot- en kleingoed, mengelmaren en
mededelingen over het verleden en over de zegging en doening
van het volk in hun gewest naar Biekorf hebben ingezonden.
Sint-Sixtus zal voor ons altijd bankbaar verbonden blijven met
de vrome en gemoedelijke figuur van de pater Trappist van Werken.
L. D.

ROESELAARS WEEKBLAD « DE FABRIEKANT » 1847

Op de vraag van C.B. in Biekorf 1963, 96.
Dat aangekondigde weekblad is wel verschenen doch heeft maar
een kort bestaan gehad. In zijn nummer van woensdag 19 januari
1848 meldt het Gentse blad Den Vaderlander : « Een vlaemsch
weekblad welk te Rousselaere, onder den tytel van de Fabriekant,
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sedert eenige weken wierd uytgegeven, heeft opgehouden te verschynen ».
De eerste 5 nummers van dit liberaal blad berusten in de stadsbibliotheek te Kortrijk, fonds Slosse, Flandre Occidentale, Rousselaere.
D. C.
BROODDEEL IN VEURNE-AMBACHT
Biekorf

1963, 283

De brooddeel aan den arme was in heel het Veurne-Ambacht
gebruikelijk tot in het begin van de laatste oorlog. Ik heb er honderde keer met een mande brood naar de kerk gereden bij gelegenheid van een begrafenis, huwelijk en eremis. Het zegelsysteem
(bonnen) van bevoorrading in 1940-1946 heeft de brooddeel onmogelijk gemaakt en doen wegvallen.
A. D.
Dat ze te Houtem in het jaar 1963 nog « brooddeling aan de
armen » houden, is een bewijs ervoor dat de sociale voorzorg nog
niet helemaal diep in het Westen is doorgedrongen. Ik hoorde
het sinds lange jaren niet meer afroepen in de kerk.
Een man zei mij, hewel dat was nog een schoon gebruik en de
schenkers wisten op voorhand wie van hun liefdadig gebaar zou
baat hebben, zonder dat iets aan de strijkstok bleef hangen, want
dat brood werd oordeelkundig uitgereikt door toedoen van d' heren
van den Dis. . Hewel, 't 'n doet.
In mijn jongde zag ik de sloren van weduwen in de roste kapmantel gehuld aan de secretarie van 't gemeentehuis aan de ingang
van de school op 't Kouterke te Petegem te wachten staan, en
'k zie nog hun neuzen blinken van deugden en van de korte drank.
Ge zoudt er zo d' olie van rogge tussen vinger en duim kunnen
uitpersen, zei een disheer.
Ik heb een heer van den Dis gekend en die kon mij daar builen
van preken. Was 't bij de deling grof brood of roggebrood, ze
lieten het beschimmelen, ze gaven 't aan den hond of verkochten
het voor een « maatje ».
De controle was niet streng genoeg want bij elke armenzorg en
steunverlening ontstaan misbruiken. Om die te keere te gaan werden
te Deinze loodjes gesmolten « goed voor een brood » maar ze
werden algauw nagemaakt met gestolen loodjes van de statie, waar
ze er de goederenwagens mee verzegelen. Werden de loodjes niet
vervalst, ze werden uitgewisseld bij de herbergier tegen korte drank
en de herbergier gaf ze door aan de rechtover wonende bakker, die
ze aanvaardde mits een kleine korting voor 't verlies van winst op
het niet gebakken brood.
En met de oude kleren was 't eender. De heren van 't Viercentiusgenootschap (H. Vincentius) zaten de zondag in de Dis
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om na te gaan of de behoeftigen wel de geschonken frak aan
hadden en hem niet hadden vermangeld, verbuist of vertuist, en
ze sloegen de neuzen gade van de mannen die, van zijds, van achter
in de kerke zaten op de (kosteloze) zitbank van « den arme »,
om te zien of de neuzen niet al te zeer 'n verpurperden.
Dat 'n bestaat niet meer, zei me de disheer, en 't is verre best.
G. P. B.
IN VLAANDEREN GEEN HEILIGDOMSVAART

Deze vaststelling is niet nieuw, ze krijgt echter haar volle comparatieve betekenis in een merkwaardig werk van Prof. Dr. P. C.
BOEREN : Heiligdomsvaart Maastricht, verschenen te Maastricht
in 1962 (in-8, 228 blz. met illustr.) . De behandeling van het
eigenlijke onderwerp wordt voorafgegaan door een « Schets van de
geschiedenis der heiligdomsvaarten en andere vaarten » die niet
minder dan 160 blz. beslaat.
De auteur geeft een nieuwe bepaling van heiligdomsvaart (jubelvaart) ; deze is « een erkende bedevaart naar een openbare toning
van relieken ter gelegenheid van een met vaste regelmaat terugkerend genadejaar (jubeljaar) of genadetijd, met het doel buitengewone aflaten voor de gemeenschap of voor afzonderlijke personen
te verwerven ».
De lijst van de heiligdomsvaarten en andere jubelvaarten telt
30 namen plus 32 staties en filialen. België is daarin vertegenwoordigd met de jubelvaart van Luik en de staties Aldeneik, Maaseik,
St.-Truiden en Tongeren. Hierbij sluiten aan in Ned. Limburg :
Maastricht met de staties Roermond, Rolduc, Susteren. De auteur
heeft de plaatsen in kaart gebracht. Brabant en Vlaanderen (graafschap) leveren geen enkele naam.
In het oude West-Francië zijn de namen zeer dun gezaaid :
Parijs op de Seine ; Argenteuil en Locronan (Bretagne) ten noorden van de Loire ; Duravel (Lot), Le Puy, Limoges (met zeven
filialen) Saint-Bertrand-de-Comminges ten zuiden van de Loire.
Volgens de Bollandist M. Coens (Analecta Bollandiana 81, 1963,
p. 301) moet Rocamadour misschien ook als een « grand pardon »
beschouwd worden.
De jubelvaarten liggen geconcentreerd op Maas en Rijn ; de
Schelde mag op de kaart wegblijven.
Per kerkprovincie bekeken : Keulen vertoont een condensatie
van jubelvaarten (met 9 op een totaal van 30), Reims is een
vacuum.
Vlaanderen, land zonder heiligdomsvaart, heeft wel het jaarlijkse
reliekenfeest gekend, de reliekenkermis, de ommegang. Op Maas
en Rijn (en over de Rijn, tot op de Donau) werden de relieken
« getoond » van op een toog, een stellage of een galerij op het
kerkgebouw zelf. Men denke aan Neurenberg, Wittenberg, Halle
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(a.d. Saale), Würzburg, Wenen en hun kostbare «Heiltumsbuchlein ». Een statische toning van die aard komt in onze Lage Landen
weinig voor, of schijnt — althans in het graafschap Vlaanderen —
zeer vroeg te zijn weggevallen. Voor de toning van het H. Bloed
Brugge werd in de 13e eeuw een bovenkapel met steiger gebouwd ;
het jubilé van 1311 brengt echter voorgoed de ommegang rond
de stad in voege. Het zou zeker de moeite lonen de geografische
verspreiding van de verschillende vormen van reliekenfeest (ommegang, rit, « marche ») in onze gewesten te verkennen en kartografisch te situeren.
A. V.
ZEER HOOFD

Vraag in Biekorf 1963, 256.
De uitdrukking : « Raad wiens hoofd dat er tegen toen zeer
doet » (maak u daarover niet bezorgd) leeft nog altijd te Ieper,
vooral bij mensen van jaren.
M. C.
De uitdrukking is nog in gebruik zowel te Brugge als te Gent ;
in plaats van « G'rad » (raad) hoort men vaak « God weet wiens . ».
R. D. B.

Te Poperinge luidt het : « God wèt wiens hoofd dat er ton
zeer doet ». Dagelijks gebruikt met betekenis : bekommer u daar
niet mede.
A. D.
We gebruiken te Koekelare nog courant de uitdrukking « Kwestie
wiens hoofd er ton gaat zeer doen », dus vooraan met kwestie in
plaats van g'rad (raad), doch de betekenis is precies dezelfde :
« Laat ons niet vooruitlopen op de tijd ». Zo bv. in een gesprek :
— Moeste 't nog een keer oorloge zijn, ik zou'n...
— Moeste 't nog een keer oorloge zijn.. !? kwestie wiens hoofd
er tón gaat zeer doen !
RAF SEYS
MILITAIRE ROSMOLENS

Vraagwinkel blz. 288
Een afbeelding (kopergravure) van die militaire rosmolen van
1606 is te vinden in Guicciardini, uitgave van 1625 (Amsterdam),
tegenover blz. 174. De molen is in werking en maalt graan.
R. V. Oostende

Afbeeldingen van dergelijke molens zijn wellicht aan te treffen
op de schilderij en van een specialist inzake slagvelden, belegeringen
e.d. uit die tijd, t.w. de Antwerpse kunstschilder Sebastiaan Vrancx
(1573-1647) . Een schilderij van hem, voorstellende het beleg van
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Oostende, kwam o.m. voor in de tentoonstelling « Vlaamse Kunst
in Brits bezit », gehouden te Brugge in 1956 (cat. nr. 60) . Het
schilderij is gedateerd 1618 en behoort tot de collectie van Lord
Aldenham.
R. D. B.
Van de militaire rosmolen van Spinola bestaat een blad dat door
Muller, Nederlandsche Historieprenten nr. 1236, beschreven wordt
als zijnde « gegraveerd naar Hogenberg ». De prent stelt de belegering van Lochum voor in 1606 ; op de voorgrond is een « rosmolen
op wielen » in werking. De verklarende tekst noemt die molen
« Den muel Wagen ghepractiseert bij den grooten ingenieur Pornpeus » ; in 't frans « Le Moulin à Charroijs ». Die « Muelwagen »
werd later ook « Meelwagen » genoemd (De Oude Tijd II, 1870,
205) . Het is best mogelijk dat de rosmolen door Spinola bi j het
beleg van Oostende (1604) gebruikt om water voor de brouwerij
op te trekken, van hetzelfde type was als die « muelwagen » van
de prent van Lochum.
E. N.
DAGKLAPPER

Op de vraag van P.M. in Vraagwinkel, blz. 256.
In de Antwerpse volksalmanak Jan Waerzegger verscheen er een
« Dagklapper » van Jan Waerzegger alleszins in de jaargang 1845.
Deze almanak verscheen voor het eerst in 1838 en heel waarschijnlijk is ook de Dagklapper begonnen in het jaar 1838. De opsteller
van deze volksalmanak (die tot omstreeks 1850 verschenen is)
was, naar de overlevering, een geestelijke. Jan Waerzegger was een
kluchtige almanak die in 1845 b.v. een remedie mededeelde « om
de kwaedaerdigheid der wyfjens te genezen en om de gerokte mans
de broek weder te doen krijgen ». Het formaat was in-32 ; het
boekje werd gedrukt « Te Antwerpen ter drukkery van de wed.
C. Parys, op de Kleyne Merkt ». (Zech-Dubiez, Les almanachs
belges, nr. 285).
De vraag is nu of er almanakken zijn met een oudere Dagklapper dan 1838-1845.
C. B.

« ZALVE VAN MEVRAUWE D ' HANON » TEGEN GEZWELLEN
EN KANKER

Zalve van Mevrauwe D'hanon, zeer goed voor alle bloedzweiren,
koude gezwellen, vijt of boone of koole of wolf, klieren als ook
om te voorkomen tegen de kanker ende met dewelke sij genezen
heeft veele groote ende leelijke wonden.
Een pinte beste olijfolie, ses oncen Seruse, twee oncen goudaerde, idem mine, idem diapalma, idem colophon, idem geel
wasch, een once (Spaens) grauw groen (vert de gris) .

— 314 —
Neemt een nieuwen aerden-verlooten pot, doet de olie in den
zelven kooken. Een weinig gekookt hebbende, doet dan de Seruse
daer in de zelve roerende met een spateltje. Naer een quartier
doet het wasch daer in kleyn gebroken zijnde of gesneden. Een
weynig daernaer de goudaerde en de minie, daernaer het colophon
en diapalma, altyd roerende en als het bijnaer genoeg gekookt
heeft, doet dan het grauw groen daer in het zelve wel mengelende
met het spateltje tot dat het dikke komt. Om te probeeren wanneer
het dikke genoeg is, laet eenige druppelen vallen in koud water,
kont men dan bollekens maeken men giet het dan in koud water
om rollen of pillen te maken.
Deze zalve is gereformeert om dat ze honderdmael beter gevonden
is door het gebruik der zelve ondervinding.
G.
(Uit een hs. van de jaren 1700) .
TOPONYMIE VAN VERRE BEDEVAARTEN

De stadsklerken, die in hun registers verre zoen- of strafbedevaarten inschreven, spelden de vreemde namen op hun eigen manier.
Hier volgen een paar voorbeelden.
Notre-Dame du Puy (-en-Velay, in Auvergne).
Onser Vrauwen ten Putte (1358 Gent. 15e eeuw Oudenaarde) .
Tonser Vrauwen te Puus in Averne (15e eeuw Gent en Aalst) .
Tonser Vrauwen te Puts (15e eeuw Dendermonde) .
Saint-Esprit te Rue (Pas-de-Calais) .
Sint Desprits ten Rouwen : aldus in het vonnis van de handschoenmaker Jan Rikier te Brugge in 1341.
Bedoeld is de Chapelle du Saint-Esprit te Rue bij Abbeville.
Andere vormen zijn in de 15e eeuw : « Te Sent Esperis (Espreits,
Speris) te Rue up de zee vyf tuilen boven Sent Joos ». Deze
laatste de druk bezochte bedevaartplaats St. Josse-sur-mer.
Saint-Victor te Marseille.
Sint Victors te Provende : in het bovengenoemde Brugse vonnis
van 1341. Provende = Provence.
Duidelijker is Oudenaerde (15e eeuw) : Te Sente Victors te
Mersielgen.
E. N.

LODEWIJK VANHAECKE IN ENGELAND

Op de vraag van J. de M. in Biekorf, blz. 256.
Wie was de pastoor in Engeland bij wie Vanhaecke in 1856
ging dienst doen ?
Vanhaecke verving er Pieter Deblon, geboren te Kortrijk 13 juni
1821. Deblon is te Brugge (Instituut van Mr. Durieu) leraar
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geweest van Vanhaecke. Deblon was de derde Westvlaming die
naar Engeland (anno 1850) ging missioneren (na Benoit Pieter
en Vermeulen Pieter, die resp. in 1847 en 1849 naar het bisdom
Salford opgetrokken waren) . Vanhaecke kende Deblon goed.
Waar in Engeland ? Te Chipping, bisdom Salford.
Deblon was muzikant en gaf zelfs muziekles in het Instituut
van Mr. Durieu. Hij heeft o.a. muziek gemaakt bij Vanhaecke's
gedicht « Strophes a l'occasion de la Première Messe de Monsieur
Camille Roelandts, professeur au Collège d'Ostende, le 20 décembre 1858 ».
K. M. DE LILLE
VROUWELIJKE VOORKEURNAMEN TE IEPER IN

1323

De (in het frans gestelde) stadsrekening van Ieper over het
jaar 1323 vermeldt (ed. Des Marez - De Sagher II 435-438) de
namen van 114 vrouwen die een lijfrente hadden op de stad. Deze
namen (voornamen) groeperen zich als volgt.
Marie en Kateline (éénmaal Calle) elk 22.
Griele (éénmaal Margrite) en Kerstine elk 13.
Lisbette 9. Alene 6.
Beatris 5. Clare 4.
Agnes, Johane, Porperane 3.
Anna, Avesoete, Bele 2.
Lucie, Martine, Rose, Steffe, Thorie 1.
Ter vergelij king volgen hier twee Brugse lijsten uit 1309 en
1332, namen van vrouwen die een lijfrente hadden op het St.-Janshospitaal (rolrekeningen in het archief van het hospitaal) .
In 1309 op een totaal van 153 namen :
Griele (9 maal Margriete) 32.
Katerine 23. Marie 20. Lisbette 15.
Adelice 9. Agate en Kerstine elk 7.
Avesoete 5. Beele 4.
Beatrice, Gertrude (éénmaal Trude), Heilzoete 3.
Anees, Clare, Clementie, Imzoete, Mabelie, Martine, Zoetine 2.
Adele, Edeline, Heilwive, Lijsmoede, Marote, Marsoete, Oestine,
Olive 1
In 1332 op een totaal van 98 namen :
Griele (4 maal Margriete) 22.
Katerine 17. Marie 16. Lisbette 10.
Adelice 8.
Zoetine 5. Kerstine en Clare elk 3.
Anees en Heylsoete elk 2.
Aechte, Avesoete, Bele, Gertrude, Godelieve, Ymmesoete, Laurette, Martine, Olive, Sare 1.
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Te Ieper is de naam Margriete-Griele met 11,4 % geen rekordnaam zoals te Brugge, waar hij 20,9 % in 1309 en 22,4 % in 1332
bereikt om in 1400 tot 31,6 % op te klimmen. (Biekorf 1963, 175) .
Te Ieper zoals te Brugge staan de namen Marie, Kateline, Griele,
Lisbette voorop ; te Ieper staat Kerstine meer in de gunst dan
te Brugge, terwijl de gevestigde Brugse Adelice te Ieper ontbreekt.
Opmerkelijk is nog dat Barbara in de bovenstaande lijsten niet
verschijnt, terwijl Baerbele 70 jaar later, in 1400, te Brugge een
goede plaats veroverd heeft.
Te Ieper ziet men in 1323 de opkomst van Anna, een naam die
zelfs in de Brugse lijst van 1400 nog niet voorkomt.
A. V.

« VLAEMSCHE NACIE »

in een Brugs spel van 1523
Op de vraag in Vraagwinkel, hiervoor blz. 256.
Ik denk niet dat men in de jaren 1500 een officiële bepaling van
« Vlaemsche nacie » moet gaan zoeken. Het woord « nacie » dekt
alsdan nog geen politiek en geen taalkundig begrip. Een « nacie »
is een groepering, een corporatie, een samenhorigheid : zoals de
« natiën » aan de oude universiteiten.
In september 1523 hielden de Predikheren te Brugge een « capittele provinciael ». Kapittels van de bedelorden werden in de
steden als belangrij ke gebeurtenissen met openbaar feestvertoon gevierd. De Brugse rederijker Cornelis Everaert schreef te dezer
gelegenheid het spel « Wellecomme vanden Predicaren ». (ed.
Muller-Scharpé 145, 578) .
In v. 451 treedt de Maagd van Brugge op het toneel en spreekt,
in een dialoog met Vreidsaem Regement en Minsaem Onderhoudt,
de begroeting uit tot de aangekomen monniken uit Vlaanderen
en Brabant. Deze begroeting wordt aangeheven als volgt :
Wellecomme der Vlaemscher nacien
Gheleerde Clergye, nu hier present
Sonderlynghe, ghy eerweerdeghe van Ghent...
Worden dan achtereenvolgens begroet als behorend tot de
« Vlaemsche nacie » de afgevaardigden van Ieper, Rijsel, Dowaai,
Valencijn, Atrecht, St.-Omaars, St.-Winoksbergen (p. 161-162).
Een ruime groepering die Henegouwen en Artesië zowel als het
eigenlijke Vlaanderen omvat.
De Maagd van Brugge gaat dan over naar « de Brabansche nacie »
en begroet met name : Leuven, Brussel, Antwerpen, 's Hertogenbosch en Maastricht (p. 162) .
Als « Hollandsche nacie » worden samengevat : Haarlem, ('s Graven) Hage, Rotterdam, Zieriksee en Utrecht.
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Eindelijk komt de « nacie van Gheldere » (v. 525) met Nijmegen,
Zutphen en Kalker, waarbij nog gevoegd worden : Groningen,
Zwolle, Windesheim (Wyntsen) en Leeuwarden.
Deze vier « nacien » vormden feitelijk de kerkelijke provincie
« Germania inferior » van de Predikherenorde.
Opmerkelijk is nog de begroeting die door de Maagd van Brugge
gericht wordt tot Utrecht (v. 518) : de bisschopsstad wordt er cienoemd « Van vier nacien hooft ende prelaet », d.i. de geestelijke
hoofdstad van de vier « naciën » Holland, Zeeland, Gelder en
Friesland.
De begroeting wordt dan besloten met een « Wellecomme geneGheleerde Clergye van alle nacien int gheheele ».
ralicken al
In de opsomming van Cornelis Everaert, die hier zeker de officiële indeling van de Predikheren weergeeft, zijn de Brabantse en
Hollandse « naciën » territoriaal goed afgebakend, terwijl de uiterste
« naciën », n.l. Vlaanderen en Gelre, als een soort nederlandse
markgebieden, een spel met de ruimte vertonen.
E. N

CRUCOUCKEN IN DE KERK TE RUMBEKE

Het gebruik van « crucoucken te distribueren » binnen de kerk
op sommige hoog- en heiligdagen van 't jaar, bestond te Rumbeke
in de 16e en 17e eeuw. Dit blijkt uit de volgende uittreksels uit
de kerkrekening van de parochie.
1537. — Item betaelt Pieter de Boute van 39 crucoucken een
half, 't samen 48 sc.
Item betaelt 7 crucoucken omme jeghens Kerstdagh, 8 sc. 6 d.
1567. — Item betaelt van de crucoucke die alsdann (Sente Jansmisse in de pardoenen) ghebezycht was, 15 sc. 9 d.
Item betaelt als danne (Palm Sondaeghe ende voort de paschedaghen) van 60 cruckouken ten 8 d. elck stycx, 4 lb. 10 sc.
1577. — Betaelt van crucoucken ghehaelt te Kersmesse, Paschen
ende Synxen, tsamen 7 lb. 2 sc. 6 d.
1620. — Eerst van joos de Rues als men de vier outaerdaghen
de communicanten wyn ende cruucoucken ghedistribueert heeft...
1625. — Item betaelt an Jan Stoirme pennewarier ter plaetse,
over de leverynghe van drie douzinnen ende vier cruucoucken naer
advenante van 4 sc. 6 d. tstick, die gheemploiert zyn gheweest ir
de kercke in de paesschedaeghen 1625, 9 lb. par.
De Gentse crucoucken waren zeer in de handel. De « gentssche
coecken » die men in de jaren 1400 in oude rekeningen ontmoet
(Biekorf 1963, 256) zijn misschien wel crucoucken, d.i. een soort
lyfcoucke of peperkoek.
J. D. D.
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PACHTGOED VAN DE DUINENABDIJ TE NIEUWPOORT

In de « Rekeninghe vander boursserie » van de Duinenabdij
over het jaar 1563 (fonds Duinen, Grootseminarie Brugge) wordt
het volgende pachtgeld in de ontvangsten ingeschreven.
« Nieupoort.
Cornelis Dieterssone als hebbende ghetrauwd de wedewe van
Lambrecht Speelman houdt in pachte ons polderken buyten Nieupoort groot 14 ghemeten metten zoutten ende verschen dycke,
metgaeders een cleen schorre.
Item noch een partie van 6 ghemeten 22 roeden ligghende binder
paele ende vryheid vander Nieupoort. Comt over tjaer 63 tzesde
negenste jaer, 168 lb. par.
Item alle jaere 2 paer vette capoenen ende een paer kiekens.
Item alle jaere 3 pondt was te 8 sc. tpondt, comt 24 sc.
Item Jan van Damme houdt in pachte 7 lynen 32 roeden weede
ghenaempt de Meestove, metgaeders een schorre binnen de vryheide
vander Nieupoort eenen termyn van 9 jaeren, compt over dit
jaer 63 tvyfste negenste jaer, 28 lb.
Item siaers een coppel capoenen of 12 sc. daervooren.
Item siaers 3 pondt was, compt 24 sc. ».
Men zal opmerken dat ook hier, zoals algemeen voor de hofsteden in Veurne-Ambacht (Biekorf 1963, 211), de negenjaarse
pacht in voege was.
E. N.
DUIVENWEDSTRIJD

Op de vraag in vorig nummer blz. 288.
In de zomer van 1816 — een jaar na de slag bij Waterloo —
hebben duivenliefhebbers te Gent een prijsvlucht ingericht waarover
een correspondentie uit Gent in het « Journal de la Province du
Hainaut » van 26 juli 1816 werd opgenomen.
De Gentse « duivepieten » hadden een aantal duiven naar Engeland gezonden voor een wedstrijd waarop vier prijzen uit fijn bewerkt zilver stonden, namelijk een koffiekan, een theepot, een
melkkan en een suikerpot.
De duiven werden te Londen gelost op zondag 14 juli te 9 uur
's morgens. Twee dagen later, op de dinsdagmorgen te 9 1/4 uur,
was de duif van sieur Leys in haar hok te Gent teruggekeerd ; ze
droeg het briefje met constatering van het vertrek uit Londen.
De heer Leys was winnaar van de le prijs. De Gentse correspondent, die zijn bericht op woensdag 17 juli opstelde, deelde mede
dat alsdan nog geen van de andere geloste duiven uit Londen was
teruggekeerd. Men meende dat ze in een storm waren verdwaald.
In het estaminet 's Lands Welvaren kwamen de duivenliefhebbers
bijeen voor een feest waarop de kooi van de aangekomen prijsduif
des heren Leys gehuldigd werd.
C. B.
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AWESTYN. — Bedelmonnik, van de orde der Eremijten van
St.-Augustinus. Augustijnen vestigden zich te Brugge in 1250 ; de
Augustijnenrei en Augustijnenbrug bewaren heden nog de naam.
In 1328 betaalde Brugge zijn aandeel in het losgeld « van j awestyn
die ghevanghen lach tsint Oemaers » na de slag bij Kassel. (La
Flandre X 42). De Brugse stadsrekening noemt in 1338 de plaats van
het klooster « an die fonteine ten auwestinen ». (Inv. de Bruges,
Introd. 400). De schepenen van Oudenburg schonken in 1406 een som
van 36 schellingen « in almoesenen... tween aeustinen van der stede
van Ypere te hulpen ter wederstichtinghe van haerre abdye... »
(Hist. d'Oudenbourg II 237). Vgl. eng. austyns (in 1384), the
austeners (in 1466) en de fna. Austin.
KIDE. — Jonge plant, spruit ; vgl. eng. kid alsook mhd. kide, kit
« schdssling, spross » (Lexer). In Mn1W s.v. kijt geen vindplaats. —
Onder de rubriek van het poten van bomen en ander delfwerk wordt,
in de rolrekening van het St-Janshospitaal te Brugge, anno 1332 de
aanplanting van meekrap vermeld als volgt : « Van meede kiden, 10 lb.
Item van den kiden te potene, 4 lb. ». De belangrijke uitgave voor
die planting wijst naar meekrapteelt waarschijnlijk op de hospitaalhoeve van Zuienkerke.
LI JSABROOT . — Lijnkoek, lijnzaadkoek. Uit « lijnzaedbroot » ;
zie lisebroot in Mn1W. De rekening van het begijnhof te Dendermonde
boekt de volgende uitgaven : 1478 « ghecocht lijsabroot om een coe
met te beterenne 2 hondert om 4 sc. 9 d. gr. » ; 1480 « een hondert
ende 1/, lyzabroots om een coe te mestene inde fermerye, 4 sc. gr. »
(Bovijn, Alexiusbegijnhof 37). Vgl. de wvl. uitspraak ]izameel, lizapap, en zelfs lizemeel, lizepap, door De Bo en Teirlinck opgetekend
en heden nog gebruikelijk.
PENSYBOUCK. -- Boek waarin de heffers van een door de stad
verkochte lijfrente ( « pensie, lyfpensie ») werden opgetekend. De
raadsheren van de hertog hadden bevolen de uitgaven betr. deze
lijfrenten maand voor maand in te schrijven. In de stadsrekening
van Dendermonde over 1377-78 wordt dit uitgevoerd « naer den inhoudene van den pensybouke, daer de persoene in staen, diere rente up
hebben... ». In 1393 wordt Jan van der Elst bezoldigd « als van
den pensybouke te houdene ende den pensyonaryse (heffers) te
hewysene waer zy haer geld halen zullen . » (Stadsrek. Dendermonde,
ed. Broeckaert, p. 188, 288) . Vgl. Mn1W s.v. pensie en pensenaer.
TAXEEL. -- Spang van een koorkap ; was in de 15e eeuw een
sierstuk uit borduur- en edelsmeedwerk ; lat. tassella, tassellus ; ofra.
tassel, tasseau. (Godefroy ; Enlart). De rolrekening over het jaar 1332
van het St.-Janshospitaal te Brugge vermeldt de volgende uitgave :
« Van 2 choorcappen te makene, 28 sc. Van 2 taxeelen te makene,
28 sc. ». Opmerkelijk is dat het maken van de twee « taxeelen »
evenveel kost als de twee koorkappen.
VOERAER. — Pelswerker ; hij die (bonten) voeringen in klederen
zet ; al. voedraer, voederaer, peltier. De stichting van Jacob de Witte
te Brugge in 1490 noemt « tambacht vande voedraers » en voorziet
« vyf proven vande oude voeraers ten Jaccoppynen ». (Handelingen
Emulation 80, 1937, 170-171). Dit ambacht, met zijn kapel bij de
Predikheren, werd ook « de oude grauwerckers » genoemd. Vgl. de
vormen voderaer, voerer in Mn1W IX 703.
A. V.
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VRAAGWINKEL

Volk
'k Moete bij mijn volk blijven... Ons volk is daar... Is dat van
hulder volk ? ... In deze en in veel andere wendingen wordt volk
gebruikt voor familie, kennissen, bezoek of overkomst en in welke
betekenis nog allemaal ?
C. B.

Pieter-Constantijn Baes
Te Antwerpen verscheen in 1859 een drukwerk « De Magdalenaput
te Poperinghe eene spookgeschiedenis in de XVe eeuw toegepast op
onze tijden ». De Potter vermeldt deze uitgave in zijn Vlaamsche
Bibliographie tot tweemaal toe...: eenmaal onder de Gedichten, een
ander maal onder de Romans (p. 306 en 440), en het Naamregister
stelt de uitgave op de naam van Pieter Baes (de latere schrijver en
schoolopziener) die maar 11 jaar oud was in 1859. Was de ware auteur
Pieter-Constantijn Baes ook een Westvlaming ?
E. N.

Kruipen
Ik verzamel de uitdrukkingen met kruipen die nog gebruikelijk
zijn. Er moeten er veel meer zijn dan ik weet, want bij ons kruipt
men uit en in en op van alles. Beste dank voor de mededelingen.
C. B.

Blauwkapkens
Wat waren die « Blauwkapkens », alias Blauwe Kaproenen, die
met een Spaanse vloot in 1496 in Zeeland aangekomen zijn met
Joanna van Castilië, de bruid van de jonge hertog Filips ? Prims,
Geschiedenis van Antwerpen XVI, p. 72 spreekt van Spaanse expeditietroepen doch verduidelijkt die naam niet.
G. H.

Groene Rockx
Zo was de naam van een ruiterbende in de Nederlanden op het
einde van de 16e eeuw. In de literatuur. Waren dat reeds « Groene
Jagers », zoals er feitelijk later, in de 18e eeuw, verschijnen ?
G. H.

Marollen te leper
Wanneer zijn de Maricolen, alias Marollen, te Ieper gekomen ? Ze
waren er zeker in 1696, en stonden dan bekend als « les Devotes
appelées Marolines ». Ze hebben hun naam gegeven aan het Marollestraatje, dat nog in 1842 algemeen bekend was (volgens Cornillie
p. 169). Nog in 1777 hadden ze e- een nieuw huis gebouwd.
E. N.

De diamantslijper Jan Wynckelman
Hij was een geboren Bruggeling, bastaardzoon van Renier, en ging
naar Antwerpen het diamantslijpen leren, omstreeks 1530. En ging
dan op reis tot in Konstantinopel toe en maakte fortuin met een
grote diamant bij de Sultan. Zo vertelt Gailliard in Bruges et k
Franc II 89. Zijn de bronnen van dit verhaal ergens bekend ?
J. M.

Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 82, Brugge
Abonnementsprijs : 125 F.
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HARTEN IN LOOD
TOPOGRAFIE VAN HART -URNEN IN WEST- VLAANDEREN

Lood is de meest gebruikelijke materie die gebalsemde
harten van grote personages — koningen, prinsen, prelaten
en later ook staatslieden en kunstenaars — omsluit. Het koffertje werd ook soms uit tin vervaardigd. Zo werd in 1838
het hart van de Engelse koning Richard Leeuwenhart (i 1199)
in de kathedraal van Rouen teruggevonden in een tinnen
hulsel. Het hart van de Franse koning Karel V (t 1380),
dat in 1862 in dezelfde kerk werd opgegraven, was eveneens
in tin gevat. Ook het hart van de onthoofde graaf van Hoorn
(-I- 1568), dat in 1839 in de St.-Maartenskerk te Weert werd
ontdekt, was in een tinnen urne gesloten.
Lood en tin in de middeleeuwen waren reeds een luxus
vergeleken met het (archaïserende ?) stro waarin Karlemanje,
volgens het Chanson de Roland, de harten van Roeland en
Turpijn liet wikkelen. Grotere luxus bleef niet uit, en in de
16e eeuw verschijnen hartkistjes van goud (Anna van Bretanje in Saint-Denis te Parijs. Het insluiten in een glazen
ampul, om het hart zichtbaar ten toon te stellen, is een romantische vorm van verering die niet ouder is dan de 19e eeuw.
Een Romeins dekreet van 1898 liet deze laatste, doorschijnende, vorm niet toe « in loco sacro », wel echter op een
ander plaats in het klooster of de instelling waarvan de overledene een weldoener was.
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Het hart in lood is vooral archeologisch belangrijk door de monumenten die ermede verbonden zijn. Aanvankelijk was het gedenkteken een eenvoudige plaat met opschrift ; de hart-urne werd
meestal geplaatst in een grafkelder of in een wand van de kerk.
De praal van het grafmonument slaat vanaf de 15e eeuw over
naar het hartmonument en bereikt een hoogtepunt in de marmeren
beeldengroep die Katharina de Medici in 1559 te Parijs liet uitvoeren : het hart van haar echtgenoot, koning Hendrik II, gevat
in een prachtige urne, werd op het hoofd gedragen door de Drie
Gratiën, die in de Revolutietijd hun plaats in de kerk der Celestijnen
kwijtraakten om, zonder koningshart, als een meesterwerk van
Germain Pilon te gaan prijken in een zaal van het moderne
Louvre (1 ) .
De aanwezigheid van een hart-urne in een kerk of klooster is
meestal een historische getuige van een zekere waarde, ze wijst
immers op bijzondere betrekkingen van de overledene met het
begunstigde gesticht.
In de volgende lijst wordt ook aan de verdwenen urnen en hartmonumenten een plaats gegeven Een zekere moeilijkheid biedt
de drieledige splitsing van het stoffelijk overschot. Sommige groten
der aarde hebben immers niet alleen hun hart doch ook hun ingewand in een aparte urne laten sluiten om er een derde instelling
mede te begunstigen. De hart-urne was reeds in de 12e eeuw
gebruikelijk in Frankrijk, de drieledige splitsing schijnt er gedurende
de 13e eeuw te zijn opgekomen (Lodewijk VIII en de H. Lodewijk) .
Dit voorbeeld werd door de Bourgondiers nagevolgd. Urnen van
hart en ingewand werden (en worden) in de geschiedschrijving
soms met elkaar verward.

Topografische lijst van urnen en monumenten
BRUGGE

Simon de Laude 1463
Deze Predikheer, hulpbisschop van Atrecht, overleed te Brugge
in 1463. Zijn lichaam werd overgevoerd naar het Predikherenklooster van Dowaai, zijn ingewand werd bijgezet te Brugge in de
Predikherenkerk waar de gedenksteen in 1715 nog te zien was ( 2) .
(1) Het grafmonument dat Anna van Lorreinen in 1547 te Barle-Duc liet onrichten voor haar gevallen echtgenoot, René de
Chalons, graaf van Nassau, is een groot kunstwerk van Ligier
Richier : het is echter geen eigenlijk hart-monument : de graaf
is erin begraven, de beeldhouwer heeft hem echter een bronzen
hart in de hand gegeven waarin zijn gebalsemd hart gestoken is.
- Voor deze inleiding werden me verscheidene inlichtingen vriendeliik bezorgd door Dom Nicolas Huyghebaert van de St.-Andriesabdij.
(2) B. De Jonghe, Belgium Dominicanum 234 (Brussel 1719).
Zie ook Biekorf 1939, 234 (waar « hart » te wijzigen is).
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Hertog Filips de Goede 1467
De grote hertog is een verward drieledig geval. Hij overleed
in het Prinsenhof te Brugge in 1467, op 15 juli, een maandag.
De dinsdagavond werd het lijk geopend en gebalsemd ; lichaam,
hart en ingewand werden in drie loden kisten gesloten en 's nachts
opgebaard in de kapel. De plechtige uitvaart had plaats in de
St.-Donaaskerk waar lichaam en ingewand onder het hoogaltaar
werden bijgezet : het lichaam voorlopig, in afwachting van de
translatie naar de Kartuize v an Dijon (Champmol), die eerst zes
jaar later (Nieuwjaar 1474) tot uitvoering zou komen. De ovale
loden doos met het ingewand werd definitief bijgezet in de zuidmuur van de krypte onder het hoogaltaar ( 3) . Een platte marmeren
zerk lag in de koorvloer boven de resten van de hertog. Dit alles
is met de St.-Donaaskerk in 1798 verdwenen.
De kanunniken van de Oostenrijkse tijd onderhielden de « off iciële » versie van het « hart » van de hertog onder het hoogaltaar van
hun kathedraal begraven was. Die versie werd ook door het Hof te
Brussel aangenomen. (Zie verder onder Margareta van Oostenrijk) .
Wat is er van de hart-urne van de hertog geworden ? Ze is in
Brugge gebleven bijna zolang als het lichaam. Bijgezet niet in
St.-Donaas, doch in de kapel van het Prinsenhof. Toen men begon
de translatie naar Dijon voor te bereiden, werd ook aan de bestemming van het hart gedacht. En hier lopen de getuigenissen uiteen.
Algemeen wordt herhaald dat het hart van de hertog in 1473 in
de kloosterkerk van de Celestijnen te Parijs werd bijgezet (4).
Deze kerk was inderdaad een soort begrafeniskerk van de Valois,
het stamhuis van de Bourgondiërs.
Een andere versie laat het hart van de hertog in 1473 de reis
naar Jeruzalem ondernemen. Ook dit stemt overeen met de persoon
van de hertog die heel zi jn leven kruistochtplannen — men denke
aan zijn Fazantgelofte — heeft ontworpen ( J ). Goethals-Vercruysse
weet te zeggen dat twee Minderbroeders uit het klooster van Kortrijk
naar Jeruzalem werden gezonden met het hart van de hertog om
het aldaar in de « heilige aarde » te begraven ( 6) . Uit welke bron
heeft Goethals dit bericht ontleend dat hij op « 2 juni 1473 » stelt ?
De Divisiekroniek, die over de Bourgondiërs meestal goed ingelicht is, deelt mede dat de hertog voorlopig werd bijgezet in de
St.-Donaaskerk, waar « syn ingewanden worden begraven voer
thoge outaer ». En dan volgen de bij zonderheden over het hart :
(3) Annales Emulation 67 (1924) 123 : A.C. De Schrevel. Gedetailleerde beschrijving vooral in de Mémoires van J. Du Clercq,
XV 141-145 (Monstrelet, in ed. Buchon).
(4) Aldus J. Gailliard in Inscriptions funéraires Notre-Dame 23
(Brugge 1864) en velen na hem.
(5) Biekorf 1961, 65.
(6) Jaerboek van Kortrijk II 168 (Kortrijk 1814).
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« Syn hert wert gesonnen, verchyert wesende mit gout ende
silver, bi den bisschop van Atrecht mit groten staet ende familie
als hi begeert hadde ende wert begraven tot Jherusalem bi ons
heren graft, dat convent ende broeders doterende ende begravende
mit grote ghiften ende costliken gaven want hi dye plaetse in sinen
leven sere beminde ende lief hadde » ( 7 ) .
Parijs of Jerusalem ? De vraag blijft open. Van de drie loden
dozen en kisten van de hertog is nergens iets overgebleven.

Anselm Adornes 1483
Bevat de bekende graftombe in de Jeruzalemkerk het lichaam
of alleen het hart van die Brugse ridder, die in 1483 in Schotland
werd vermoord ? Zijn echtgenote Margareta vander Banck werd
daar zeker begraven. Anselm zelf werd waarschijnlijk begraven te
Linlithgow in Schotland. Uit een aantekening van zijn zoon Jan.
de Rijselse kanunnik, mag men misschien afleiden dat het hart van
Anselm in de tombe te Brugge werd bijgezet. In het graf van
de Jerusalemkerk zou namelijk « heilige aarde » uit het Heilig Land
aanwezig zijn, en in deze « terra sancta » werd het hart van de
Jeruzalemvaarder Anselm Adornes begraven ( 8) . Een voorstelling
die aanvaardbaar is maar toch onzeker blijft.

Gillis de Baerdemakere 1494
Deze Brugse Minderbroeder had gedoctoreerd te Parijs en werd
in 1476 suffragaanbisschop van Doornik, met de titel « bisschop
van Sarepta ». Hij overleed te Rijsel op Goede Vrijdag 1494 en
werd begraven in de kerk van de « Freremineuren » te Brugge.
Over het lot van zijn hart is niets bekend ; zijn ingewand werd
gedeponeerd in de kapel van het Bethlehem-klooster der Cellebroeders op de Nieuwe Gentweg ( 9) . Deze merkwaardige Franciskaanse
bisschop had meer dan eens zijn genegenheid voor de Cellebroeders
van zijn geboortestad laten blijken.

Koning Filips I van Spanje 1 507
De monumentale graftombe van Maria van Bourgondië in de
0.-L.-Vrouwekerk was eerst in 1502 voltooid. Koning Filips —
onze hertog Filips de Schone — had de voltooiing van de graftombe
van zijn moeder zeer behartigd. Hij overleed te Burgos in 1506.
In uitvoering van zijn testament werd zijn gebalsemd hart naar
zijn geboortestad Brugge gezonden en bijgezet in de tombe van
zijn moeder in het koor van de kerk. Samen met het gebeente
(7) Divisiekroniek ed. 1517, f. 313.
(8) A. De Poorter, in Biekorf 1931, 225-226. Zie ook Messager
des Sciences Historiques 1881, 40. - Anselm had met zijn zoon
in 1470 Jerusalem en de Sinai bezocht ; zie Biekorf 1963, 1-3.
(9) U. Berlière, Les , évêques auxiliaires de Cambrai et de Tournai
140 (Brugge 1905).
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van de hertogin is het loden hartkistje van haar zoon bij de
afbraak van de graftombe (tegelijk met deze van Karel de Stoute)
in 1798 verloren gegaan.
Maria van Bourgondië had eigenlijk het voorbeeld gegeven aan
haar zoon. Bij haar dood in 1482 werd haar hart gebalsemd en
in een loden schrijn gesloten om bijgezet te worden in het graf
van haar moeder, Isabella van Bourbon, die in het koor van de
abdijkerk van St.-Michiels te Antwerpen begraven lag. Dit laatste
mausoleum met zijn inhoud werd vernield in de beeldenstorm
van 1566 (10)

Margareta van Oostenrijk 1531
Ook het hart van Margareta van Oostenrijk heeft enige tijd
in de Brugse graftombe van haar moeder, Maria van Bourgondië,
gerust. Margareta, overleden te Mechelen 1 december 1530, had
als begraafplaats haar kloosterkerk van Brou te Bourg-en-Bresse
verkozen. In uitvoering van haar testament werd haar gebalsemd
ingewand bijgezet in de St.-Pieters-en-Pauwelskerk te Mechelen
en is dan later, in 1778, met deze parochie verhuisd naar de
vrij gekomen Jezuietenkerk.
Haar gebalsemd hart werd echter naar het Annuntiatenklooster
te Brugge (buiten de Ezelpoort) overgebracht. Lanceloot Blondeel
maakte hier het ontwerp voor een wandmonument met, als middenstuk, een « vase » waarin het hart van de aartshertogin gesloten
was ; boven de hart-urne was een figuur van de H. Margareta
uitgebeeld, zoals ook in het ingewand-monument te Mechelen werd
gedaan ( 11 ) . Het hart van Margareta kon niet onmiddellijk in het
Annuntiatenklooster plaats vinden. In afwachting werd het in 1531
voorlopig bij gezet in de 0.-L.-Vrouwekerk, in de graftombe van
Maria van Bourgondië. Het mausoleum van deze prinses bevatte
dus in 1531 de harten van haar zoon Filips en van haar dochter,
terwijl haar eigen hart berustte te Antwerpen in het graf van haar
moeder (12)
Het monument in de Annuntiatenkerk, in 1552 door de beeldhouwer Michiel Scherier voltooid, was het belangrijkste hart-monument dat ooit in West-Vlaanderen werd opgericht. Een goede
tweehonderd jaar heeft het standgehouden. Na de suppressie van
het klooster werd de hart-urne van Margareta in 1785 overgebracht
naar de St.-Donaaskerk en er geplaatst in de graftombe van
bisschop Christofori nevens het « hart » van hertog Filips. Het was
de procureur-generaal Maroucx die, aangesteld om het klooster te
likwideren, het Hof te Brussel ging vleien met zijn « historische »
inval : het hart van Margareta te plaatsen naast het « hart » van
(10) Biekorf 1959, 190.
(11) Biekorf 1948, 85-88.
(12) Biekorf 1959, 190.
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haar illustere overgrootvader. De Habsburgse landvoogden keurden
de translatie, die ook « historisch » door bisschop Brenart werd
gepatroneerd, zonder enig voorbehoud goed ( 13) . In de Brugse
traditie was het hart van de Groothertog van het Westen in de
plaats van zijn ingewand getreden.
Bij de vernieling van de kathedraal in 1798 werd al het lood
opgekocht ; dan zijn de kistjes met hun inhoud verdwenen.
Het hart-monument in de Annuntiaten, dat in 1785 werd afgebroken, kende ook een soort translatie. Mgr. Brenart liet sommige
gedeelten ervan overbrengen naar het park van zijn kasteel te
St.-Kruis , het beeldwerk werd daar in een zogenaamde « reconstructie » verwerkt die, volgens kanunnik de Molo, nauwelijks deze
naam verdiende. Enkele jaren later, gedurende de Franse beze tt ing,
is dit laatste overblijfsel van het Habsburgse hart-monument eveneens verdwenen ( 14) .

Douairière Anna de Schietere 1629
Deze edelvrouw, overleden in 1629, werd begraven bij haar
eerste man, Antoine de Waudripont (t 1610) , in de kerk van
St.-Winoksbergen. Zij hertrouwde in 1613 te Brugge met Henri
de Cortewylle (t 1614) . Haar ingewand liet ze bijzetten in de
kerk van de Potterie, waar ze een fondatie van missen had gedaan.
De verdwenen gedenksteen droeg een frans opschrift : « Cy reposent les Entrailles de feue Dame Anne de Schietere. . » (15).

Mgr. 1.B. Malou, bisschop van Brugge 1864
Deze prelaat heeft bij testament zijn hart geschonken aan het
Grootseminarie te Brugge. De urne is gesloten in een solied en
bewerkt houten sch ri jn in Saint-Sulpicestijl dat tot voor een
tiental jaren tot voetstuk diende van het Mariabeeld (Onbevlekte
Ontvangenis) in het Oratorium. Tegenwoordig staat dit schrijn
met de urne in een nevenkamer van de sakristie, tegen de noordelijke koormuur.
DIKSMUIDE

In 1585 overleed te Diksmuide ridder Jehan de Trazegnies,
de tweede echtgenoot van Marie, Vrouwe van Diksmuide. Trazegnies werd waarschijnlijk naar zijn « seigneurie » overgevoerd.
Vrouwe Marie liet echter het hart van haar man bijzetten in het
koor van de St.-Niklaaskerk. In haar eigen testament van 1589
wil ze in die kerk begraven worden « ter plaetse daer het herte
begraven es van mer Jan de Traygnies, haeren laetsten overleden
(13) Annales Emulation 67 (1924) 120-125 : A.C. De Schrevel.
Gilliodts, Cartulaire Ecole Bogarde III 64.
(14) Tablettes des Flandres III 322-323 (met afb.).
(15) J. Gailliard, Bruges et le Franc III 316-317.
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man ». Het grafmonument dat ze liet oprichten was een vrijstaand
mausoleum met twee ligbeelden, met opschriften op de twee
zijden ( 16) . Vernield in de eerste wereldoorlog.
MEESTERT

De laatste paladijn der oude instellingen van het graafschap
Vlaanderen, Jan-Joseph Raepsaet van Oudenaarde, een chronologische dubbelganger van Goethe, advokaat en hoogpointer, historicus
en publicist, die gedurende zijn leven een dozijn staatswisselingen
meemaakte, overleed in 1832 en werd begraven op het kerkhof van
zijn geboortestad. Heestert was de bakermat van zijn familie. In
uitvoering van zijn laatste wil werd zi jn hart gesloten in een loden
urne en geplaatst in de zijmuur (evangeliekant, buiten het koor)
van de parochiekerk te Heestert. Het opschrift van de witmarmeren
gedenkplaat luidt als volgt :
« D.O.M. Hier achter rust het herte van Jan Joseph Raepsaet,
fs Jan, familie sedert meer dan ses eeuwen oorspronkelijk uyt
dese prochie, voormaligen Heere van den Vlaminck en Moenhaege,
ridder, raed van staet, lid van verscheyde academiën, laetsten
greffier der casselrye van Audenaerde, aldaer overleden den 19 Feb.
1832, oud 82 jaeren. Hy fondeerde binnen deze prochie eene
wekelyksche zielmisse. R.I.P. » ( 17 ) .
Onder die grafplaat is een smalle plaat in geslepen arduin waarin
de volgende tekst gebeiteld is : « Ten jare O.H. 1934, na den
brand dezer kerk, werd het hart van J.J. Raepsaet achter deze
trouwe kopij van den oorspronkelijken zerk ongeschonden teruggeplaatst » ( 18 ) .
KORTRIJK

Beatrijs van Brabant 1288
Het hart van deze prinses, landgravin van Thuringen, gravin
van Vlaanderen en Vrouwe van Kortrij k, rust heden achter een
gedenkplaat in de muur van de kapel van 0.-L.-Vrouw van Groeninge in de St.-Michielskerk (Jezuietenkerk) te Kortrijk. De ingemetselde loden doos bevat het hart en het ingewand van Beatrijs,
en heeft van dichtbij de « slag van Groeninge » beleefd in 1302.
Beatrij s werd begraven nevens haar tweede echtgenoot, Willem
van Dampierre, in het vrouwenklooster o.cist. van Marquette bij
Rijsel. Aan de zusters van Groeninge, die haar als hun tweede
stichteres vereerden, schonk ze haar hart en ingewand. Zo kreeg
ze ook twee grafmonumenten op een dagreis van elkaar : een
(16) Biekorf 1959, 197-199.
(17) L. Slosse, Rand Kortrijk II 469 (Kortrijk 1898-1903).
(18) Vriendelijk medegedeeld door Z.E.H. Michiel Staelens, pastoor van Heestert.
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zwartmarmeren mausoleum in de kerk van Marquette, met Dampierre in ligbeeld nevens haar ; en een tweede mausoleum te Groeninge, waar de zusters in vrome jaloersheid Marquette nadeden
en vóór hun hoofdaltaar een zwartmarmeren tombe lieten oprichten
met Beatrijs in « gisant », houdende een hart in haar hand. Zo
zag haar de wapenheraut Cornelis Gailliard omstreeks 1550 in de
oude kloosterkerk buiten de Gentpoort van Kortrijk : « une tumbe
eslevée, de pierre noire estoffée dor et des couleurs ; en bas sont
escussons, et dessus une dame couchée, tenant ung cueur en sa
main .. ». Gailliard onderzocht ook de afgesleten heraldiek van
het monument en hoorde van de zusters dat het de begraafplaats
van Beatrijs was (19)
Men weet dat Beatrij s, historisch bekeken, niets te maken heeft
met « 0.-L.-Vrouw van Groeninge ». Van de verering van een
Mariabeeld in de oude abdij (vóór 1578) is immers geen spoor
te vinden, noch in het archief van het klooster, noch in het archief
van de stad, noch in enige andere bron ter wereld. De aanwezigheid
in de abdij van het mooie ivoren beeldje is vóór 1630 niet aantoonbaar. De devotie ervoor is eerst ontstaan binnen de stad, in het
nieuwe klooster van de huidige Groeningestraat, omstreeks 1630.
Dan ook kreeg het beeldje zijn « historie » : het werd literair in
betrekking gebracht met Beatrijs en een lichtwonder in Rome, met
koning Sigis en een lichtwonder op Groeningeveld. Dan ook werd
de « grafsteen van koning Sigis » gebakken, een uitgesproken
onecht stuk, dat Gailliard in 1550 niet heeft aangetroffen bi j het
monument van Beatrijs, hij kwam immers 80 jaar te vroeg.
Het monument van Beatrijs is met de oude abdij ten onder
gegaan in 1578, de zusters brachten echter het loden hartkistje
mede naar de stad waar het, in de nieuwe kerk, geplaatst werd
tussen het altaar en de koorbank van de priorin. De hart-urne
werd jaarlijks tentoongesteld op 13 november, sterfdag van Beatrijs.
Bij de opheffing van het klooster in de Franse tijd hebben de
zusters de loden doos (44 cm X 17 X 7) meegenomen, en zo is
ze door bemiddeling van de heer Goethals-Danneel na 1860 in
de St.-Michielskerk terechtgekomen (29).
Jan van der Vichte 1612
In de oude Kapucijnenkerk (bij de Broel) te Kortrijk lag vóór
het altaar, onder een kleine blauwe steen, het hart van een
« fondateur » van het klooster « Jean de la Vichte, seigneur de
Nieuwenhove », die overleed op 23 juli 1612 ( 21 ) . Jan van der
Vichte had aan de Kapucijnen, die in 1610 te Kortrijk aankwamen,
een grote som gegeven voor de bouw van hun klooster.
A. VIAENE

(19) Baron Bethune, Epitaphes et Monuments des églises de
Flandre 290 (Brugge 1900).
(20) M. Gastout, Béatrix de Brabant 203-204 (Leuven 1943).
(21) Bethune, Epitaphes 290.
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KEIZERSGEZINDEN IN HET TIELTSE
EN PATRIOTTINNEN TE WINGENE
Tegen het einde van november 1789 was geheel Vlaanderen
onder het gezag gekomen van de Patriotten, die de Oostenrijkers
zonder grote moeite uit het land hadden gejaagd. Gewoonlijk
wordt alleen gesproken, bij het onderzoek van de openbare opinie
in die tijd, over de grote en karnavaleske vreugde die alle patriottische harten in vuur en vlam had ontstoken. De driekleurige
kokarden werden met uitdagende moed gedragen door al wie de
vaderlandse revolutie genegen was of, en dat waren luttele uitzonderingen, er actief bij betrokken was geweest.
Bij het begin van de « machtsovername » door de Patriotten
blijkt er toch bij een deel van de plattelandsbevolking een keizersgezinde oppositie bestaan te hebben. Voor het Brugse Vrije zijn
gevallen van « militante » oppositie bekend te Aartri j ke, Hooglede,
Koolkerke, Zwevezele, Ardooie, Ruddervoorde, Gits en Zerkegem ( 1 ) . Voor het Tieltse vonden we ook enkele sporen van actieve
oppositie in december 1789 ( 2) . De toon van de aangehaalde
teksten is natuurlijk patriottisch d.w.z. antikeizersgezind, daar de
stukken van het onderzoek en de repressie uitgaan van ambtenaren
en officieren die de zijde van de Revolutie gekozen hadden.
Te Wontergem kon Benedictus Herman, zoon van Augustijn,
de Patriotten zien noch horen. Op 23 november 1789 ontstak hij
in een « aldergrootste collaire ». Onder het uitstoten van « menighvuldighe vloucken en godtslasteringen » trok hij naar het Wethuis
van Wontergem, al roepende dat hi k « alle patriotten ende de
gonnen hun daermede bemoeyt hadden den kop soude afgekapt
hebben » en dat hij de volgende nacht het Wethuis in brand zou
steken. De baljuw van Wontergem was juist verdiept in de lezing
van zijn staatspapieren op de schepenkamer. Samen met de baas
van de herberg kon hij de bloeddorstige Benedictus aan de deur
zetten. Maar daarbij liet Herman het niet : « om syne collaire ten
vollen te konnen uytwerken » liep die anti-patriot zijn degen halen,
kwam terug naar het Wethuis en begon er zo maar mee te kappen
en te slaan op de deur van de schepenkamer « om soo hy seyde
den bailliu den kop af te kappen ». Deze liet zich evenwel door
Herman niet afschrikken en, met assistentie van de cafébaas, werd
die razende Roeland overmeesterd en ontwapend. Waarmee hij zijn
plicht van balj uw moedig had volbracht. Daarmee was Benedictus
Herman nog niet gekoeld in zijn onvaderlandse of incivieke gevoelens. Op zondag 13 december 1789 na de hoogmis was de baljuw
(1) J. De Smet, ,Keizersgezinden in het Brugse Vrije, in Biekorf
1949, 73-78.
(2) Rijksarchief Brugge, Kasselrij Kortrijk, Bruine Pakken,
nrs 5744 en 6041.
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de gewone bekendmakingen of publicaties aan het voorlezen voor
het volk, toen Herman op de baljuw toesprong en deze te lijf
ging. Hij rukte de kokarde af van de jas van de baljuw, trok
de pluim van de hoed van de eerste burger van Wontergem en
vertrappelde deze vaderlandse emblemen « ten aensien van menigvuldighe omstaenders ». Die lieten begaan !
Diezelfde zondagvoormiddag was notaris De Vos uit Deinze
in het Wethuis te Wontergem een pint aan het drinken, in alle
eer en deugd zoals notarissen dat moeten doen. Een zekere Andries
Scheirens uit Wontergem stapte naar de notaris toe en vroeg hem
« of hy oock deugniet van patriot was » en dat hij « alle de
kocaerdedragers den hals soude gebroken hebben, met menigvuldige
andere injurien tot laste van de patriotten ». En « sonder syne
affairens te konnen verrichten » voelde notaris De Vos zich genoodzaakt de woelige parochie Wontergem te « ruymen ».
Op 16 december 1789 was de zoon van de Wontergemse baljuw
op dienstronde, als korporaal van de wachtpatrouille. Want de
orde moest gehandhaafd blijven in die woelige tijden. Fier droeg
de korporaal zijn vaderlandse kokarde op zijn jas. Andries Scheirens
had dat evenwel in de gaten gekregen en met een dorsvlegel gewapend achtervolgde hij de korporaal. Deze zette het roemloos op
de vlucht. 's Anderendaags trok de onverschrokken Scheirens naar
Schuiferskapelle om zich daar bij de « keizersgesinde » aan te sluiten.
Op dit gehucht van Tielt-Buiten zaten er veel keizersgezinden. De
« principale muytmaeckers » daar, waren de koster-schoolmeester
Adriaan Matton, smid jan van de Weghe, kuiper Emmanuel van
Severen, Frans Kobbens, Frans de Keyzer en Karel de Meulenaere,
mulder op de Kapellemolen. Deze laatste zou, met kuiper van
Severen, de herberg « De Kapelle » opengebroken hebben. Volgens
lopende geruchten zouden Jacobus en Pieter Coysman « een menigte van kogels » gegoten hebben. Bestemd voor de Patriotten !
Te Aarsele was de drie vierde van de bevolking keizersgezind en
als leider van deze « belhamels » werd Joannes Lippens bij de
heren van het Hoofdcollege van de Kasselrij te Kortrijk aangeklaagd.
Te Wingene was het ook onrustig geworden, in weerwil van
de dagelijkse wachtronden « tot t'stutten de gedreygde onheylen op
deze prochie ». Het dorpsmagistraat rapporteerde op 14 december
1789, onder de vlotte pen van griffier J.B. De Neckere, aan het
Hoofdcollege te Kortrijk dat een zekere Joannes van Landuyt
« op den Veltcant », de leiding had genomen van een bende
« quaede gezinde ». Deze chef spoorde zijn mannen aan de huizen
te plunderen van de « patriotsche duyvels », dat waren de pastoor,
baljuw, burgemeester en griffier van Wingene. Omtrent twee weken
geleden werd op het gehucht Den Hekke « den hoorn gesteken
om de plundering te beginnen. Doch de bende werd tot betere
gevoelens gebracht door het « schoonspreken van weldenkende lie-
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den » ! Van Landuyt was echter niet te houden, en als de bijbelse
briesende leeuw liep hij te Wingene rond, zoekende wie hij zou
verslinden. Op 13 december kwam hij in de duisternis naar de
Plaats van Wingene. Het was negen uur 's avonds geworden.
« Met schroomelycke lasteryngen, vloecken ende sweiren » ter
intentie van de Wingense wetheren, dreigde hij de huizen van
baljuw en griffier en de hofstede van de burgemeester in brand te
steken. Op de vraag van het dorpsbestuur van Wingene wat zij
met die onruststoker moesten aanvangen, antwoordden de heren
van het Hoofdcollege dat de landgarden — zowat onze gendarmen
van nu — van Landuyt zouden komen aanhouden op 18 december
's avonds en dat hij te Tielt zou opgesloten worden.
De Revolutie ging intussen haar gang. Op 18 december 1789
deed van der Noot zijn triomfantelijke intrede, met hertogin
d'Ursel, te Brussel. Over deze gebeurtenis werd het Kortrijkse
Hoofdcollege op 19 december 1789 in geuren en kleuren ingelicht
door zijn Brusselse agent Becker.
In juli 1790 werden in alle « prochies » van de Kasselrij Kortrijk
gewapende vrijwilligerskorpsen ingericht, die zich wilden oefenen
in het omgaan met vuurwapens. Door het Hoofdcollege werden
dan, einde juli 1790, aan de Volontairen « fusiquen met hunne
bayonnetten » uitgereikt. Zwevezele ontving er 50 voor zijn korps,
dat 102 leden telde en dat voortdurend sterk « accresseert » met
« goede en iverighe vaderlanders ». Wakken mocht 36 fusiquen
afhalen te Kortrijk, Meulebeke kreeg er 24, Tielt-Buiten haalde
er 40 af en Pittem, waar het patriottisch vuur in veel harten
laaide, werd er 50 toegewezen. Veel te weinig naar het oordeel
van de Pittemse vaderlanders ( 3 ) . En Wingene, zeker niet de
kleinste in Juda, ontving maar 16 fusiquen. Nochtans moest
Wingene zeker niet onderdoen in Patriottische ijver. Ook het
vrouwvolk bleef niet toekijken met lege handen en lauwe harten.
Zoals in enkele andere Westvlaamse gemeenten ( 4 ) schonken de
vrouwen en jongedochters een vaandel aan de Wingense vrijwilligers.
Die plechtigheid had plaats te Wingene op 8 september 1790. De
« ieverige en wel-denkende Dogters » van Wingene wilden hiermee
hun — bescheiden — bijdrage leveren tot de strijd van de « Wyngensche Broeders » tegen het « Duvdsch gebroed ». Voor deze
plechtige gebeurtenis werden een « Vaderlandsche Aenspraek » en
een « Liedeken » gedicht door een onbekend gebleven poëet. Dit
zeldzaam document eindigt met een heroïsch jaarschrift. Hieronder
volgt de tekst van deze berijmde patriottische stukken ( 5 ) .
V. ARICKX

(3) Over de schietoefeningen van de Patriotten te Ardooie, zie
Biekorf 1949, 105-107 (L. Van Acker).
(4) A. Viaene, Onze Patriottinnen van 1790, in Biekorf, 1961,
blz. 225-231.
(5) Volgens een 19e eeuws afschrift van een plano-blad in
privé bezit.
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Bijlage. — Tekst van het plano-blad van 1790
Vaderlandsche Aenspraek / tot de / Vrywillige I
der Prochie van Wynghene
Gedaen in het overhandigen van het deftig Vaendel door de /
ieverige en wel-denkende Dogters, op den 8 September 1790.
Als wy ten allen kant de vaendelen zien waeyen
En met bly geschal manhaftig die zien draegen,
Dan word ons Hert geraekt : den Drift voor 't Vaderland
Doet zinderen ons Bloed, ontroert ons ingewand.
Dog mits ons zwak geslagt niet toelaet om te vegten,
Wy komen evenwel ons ted're Herten hegten
Aen 't lieve Vaderland ! Religi' Kerk en Staet
Is het gewigtig point het gen' ons all' aengaet :
Manmoedig met dien fr eest bezielt, zeer lieve Broeders
Aen U, wie wy aenzien als 's Vaderlands behoeders,
Die met een Leeuwenhert, die met een Heldenmoed
Altvd bereyd moet zyn te waegen lijf en bloed.
Aen U bieden wv aen dit Vaendel om te vegten
Voor God, voor Kerk en Staet, ons Wetten en ons Regten.
Gy zyt die stryden moet, toont uwe dapperhevd
Zyt mannen in het veld, toont uw kloekmoedigheyd,
Laet uwe vroome daên uyt uwe werken blyken
Dit vaendel moogt gy novt lafhertig neder-stryken
En vreest geen Duydsch geweld, den Godt van all' Heyr-Kragi
Is zienelyk met ons : dus schroomt voor geene magt.
Kloek aen, dan Broeders kloek, en wilt ons Jonst aenveerden
Den wensch, die wy U doen, is van grootste weerden,
Wy wenschen uyt'er hert, dat gy dit vaendel draegt,
Zoodanig dat gy Godt en Kerk en Staet behaegt.
LIEDEKEN.
Stemme : Pour leur chère Patrie
Liev' Broeders wv U bieden
Dit deftig vaendel aen,
kh ! mogt het dog geschieden
Dat wy ook mede gaen :
Ons hert zeer goed is,
Elkeen vol moed is
Niemand zoud blyven staen.

moeten t'zaem eendragtig
In Liefd' en Vrede staen,
Geen wanenen zoo krachtig.
Om 't Duvdsch geweld te slaen :
Wilt maer begeeren,
Niet zal U deeren,
Niet kan U wederstaen.

Kloek aen, Wyngensche Broeders,
Toont Uw vroom daed,
Tont, gv zyt ons Behoeders
Met helden moed voorgaet :
Gy moat niet wyken,
Noyt 't Vaendel streken,
Stryd voor Godt, Kerk en Staet.

Laet ons d'Hoogmogend Staeten
De Veders van het Land.
Wie Vryhevds nyders haeten
Bieden allen bestand :
Wvl hert en zinnen
t'zaemen beminnen,
Den Steun van 't Vaderland.

0 Godt van alle magten,
Wy bidden met ootmoed
Uvt g'heel ons hert en kragten,
Dat Gv ons bystand doet :
't Is voor Uw glorie.
Ons Tv Victorie,
Verdrvft al 't Duydsch gebroed.
WY WILLen aL onDer DIt VaenDel, LeVen. Ja. sterVen ! (179n)
Tot Brugge, by Cornelis de Moor, Boek-drukker in de Philipstok-Ctraet.

— 333 —

WESTVLAAMSE STEVENISTEN
In een van de voorgaande nummers vraagt D.T.V.B. inlichtingen
over een paar Stevenisten die in Westvlaanderen gewerkt hebben
in het begin van de 19e eeuw ( 1) .
Over E.H. Michel Cousinne zijn mij volgende gegevens bekend ( 2) . Hij werd geboren te Kooigem op 8 november 1767, werd
onderpastoor te Otegem in 1803 en bleef er tot 1804. In 1806
schijnt hij onderpastoor te zijn geworden te Aalbeke. Daar verbleef
hij tot 1811 en in 1817 vertrok hij naar Amerika waar hij te
Bohemia stierf op 31 juli 1819. In een andere bron ( 3 ) komen
lichte varianten voor : geboren op 8 november 1769, onderp. te
Otegem van 1803 tot 1807, te Aalbeke van 1807 tot 1811 en
tenslotte in juni 1811 te Dotteni j s, waar hij slechts, drie weken
vertoefde.
Over Pieter-Jan De Vos kon ik niets vinden, wel echter over
Constantin De Vilder.
Deze laatste Stevenist vind ik voor het eerst vermeld in een
brief, in dato 23 november 1827 ( 4), van pastoor Charles Van
Westerveldt ( 5) die aan deken Simons, pastoor te Pittem, een en
ander schrij ft over zijn parochie Gits, waar Constantin De Vilder
als actief en verwoed Stevenist gesignaleerd wordt.
In de tweede helft van 1833 trok De Vilder naar Rome als
afgezant van de Belgische Stevenisten om de kwestie met de paus
te bespreken. Hij werd op 25 augustus en daarna nog meerdere
malen door paus Gregorius XVI in private audiëntie ontvangen.
Hij bood aan de paus een reeks van 12 smeekschriften en twee
verklarende uiteenzettingen aan, hem uit België naar Rome meegegeven. Deze smeekschriften werden schijnbaar vroeger reeds naar
Rome opgestuurd daar ze dateren uit een tijdspanne gaande van
1828 tot 1833. De namen van de ondertekenaars zi jn van belang
omdat ze ons de voornaamste propagandisten van het Stevenisme
ten onzent leren kennen. Op te merken valt dat het alle Westvlamingen zijn. Deze groep Stevenisten scheen het meest met
gewetensangsten gekweld te zitten, dit in tegenstelling met de
Brabantse Stevenisten rond pastoor Winnepenninckx verenigd, die
er geen prij s meer op stelden in contact met Rome te treden. Vol(1) Biekorf 1963, blz. 304.
(2) Bisschoppelijk Archief te Brugge (B.A.B.) Necrologium :
Cousinne.
(3) Necrologium Westvlaamse priesters, opgemaakt door Juffr.
Van der Mersch. Nu in het bezit van schrijver dezes.
(4) B.A.B. Farde « Stevenisme », Nr 74, brief van E.H. Charles
Van Westerveldt aan deken Simons, die voordien pastoor geweest
was te Gits.
(5) Van Westerveldt Charles-Bernard werd geboren te Kortemark op 28 september 1776, priester gewijd te Gent op 24 mei 1804.
onderpastoor te Ruddervoorde oct. 1804-1815, pastoor te Knokke
oct. 1815-1822, pastoor te Gits sept. 1822-1853. Overleden te Brugge
op 19 januari 1857. Niet te verwarren met Jan Van Westerveld,
gestorven als rustend pastoor van St.-Anna te Brugge.
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gende personen komen op de smeekschriften voor : pater Arnold
Bouten, kloosterling uit Oudenburg ; de Kapucijn Joannes uit
Brugge ; Constantin De Vilder uit Gits en Ludovicus Glorieux
uit Kortrijk. Deze laatste schijnt een bedrijvig sectelid geweest te
zij n want zijn naam komt op niet minder dan acht smeekschriften
voor. Glorieux was een gegoed persoon, woonde in de Kasteelstraat
te Kortrijk, was in de Franse tijd in het seminarie geweest en hield
zich na zijn uittreding uit het seminarie nog met studie bezig, want
op 13 september 1816 vraagt hij te Rome de toelating om verboden
boeken te mogen lezen (6) . Hij trad rond 1826 in briefwisseling
met de Gentse grootvicarissen om zijn Stevenistische leerstellingen
uiteen te zetten en te verdedigen C). Zoals verder zal blijken
was het deze gegoede en hooghartige Glorieux die de Romereis
van de arme De Vilder gedeeltelijk betaalde.
In het onderhoud van 25 augustus 1833 kreeg de Westvlaamse
Stevenist te Rome ook de gelegenheid de redenen uiteen te doen
waarom zijn sectegenoten niet in gehoorzaamheid en eenheid leefden
met de Belgische bisschoppen. Daarop verzekerde de paus dat alle
Belgische bisschoppen, nl. de aartsbisschop van Mechelen en dL
bisschoppen van Gent, Doornik, Luik en Namen (Brugge was dan
nog niet heropgericht) volgens de wetten van de Kerk benoemd
en aangesteld werden, en dat alwie in onmin met hen leefde
van de weg der waarheid afweek. Daarop vroeg de paus ook nog
aan Constantin De Vilder dat hij deze boodschap in België aan
de sectegenoten zou willen overmaken en dat hij zou pogen hen
onder de kerkelijke gehoorzaamheid terug te brengen ( 8) .
De Vilder kwam naar België terug met een drietal officiële
stukken die hem ter hand waren gesteld door Mgr. Aloysius Frezza,
secretaris van de Congregatie voor kerkelijke aangelegenheden.
Begin 1834 was De Vilder terug in België. Hij begaf zich op
6 februari naar superior Bernard Nachtergael te Roeselare waar
hij bekende dat hij zijn vroegere dwaalstellingen wilde afzweren.
Daar toonde hij ook de authentieke stukken uit Rome, die door
Nachtergael gekopiëerd werden met de bedoeling ze naar deken
Sonneville te Torhout te sturen. De Vilder liet aan de superior
ook zijn plan kennen om zich voor de bekering van de Stevenistische priesters in te zetten. Hij wist te vertellen dat hij reeds
te Gits was geweest en zich dan naar de Stevenist Theys te Jumet
had begeven. Vandaar was hij naar Winnepenninckx te Leerbeek
(6) B.A.B., Farde « Stevenisme », Nr 65 : kopie van de suppliek
om verboden boeken te mogen lezen.
, (7) B.A.B., Farde « Stevenisme », Nrs 67 en 68, 2 brieven van
Glorieux, één aan de grootvicarissen de Muelenaere en Goethals
en één aan secretaris Boussen, dd. 8 mei 1826.
(8) B.A.B., Farde « Stevenisme », Nrs 31 en 32 met de kopiën
van het officieel verslag van dit onderhoud, opgesteld door toedoen
van Mgr. Al. Frezza. Deze kopieën zijn duidelijk van de hand van
Nachtergael.
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getrokken. Hij koesterde het voornemen ook de Belgische bisschoppen te bezoeken.
Op 7 februari liet Nachtergael dit alles weten aan Mgr. Boussen
die nog maar sedert korte tijd naar Brugge was komen wonen ( 9) .
Op diezelfde dag schreef ook deken Sonneville naar de bisschop
om de terugkomst van de bekeerde Stevenist te melden (1°).
Sonneville is vol argwaan tegenover de bekeerde gezant der
Stevenisten die door Louis Glorieux naar Rome werd gestuurd.
Hij somt dan enkele gegevens op uit het verleden van De Vilder :
geboren te Nazareth, arm en huichelachtig, sedert enkele jaren te
Gits en daar Stevenist geworden om aan kost en kleren te geraken
en om velen tot de dwaalleer over te halen en tegen de pastoor
op te ruien. Schijnbaar is hij te Rome tot beter levensinzicht
gekomen, tenminste uiterli j k doet hij zich zo voor. Zo heeft hij
te Gits zijn bekering bekendgemaakt en heeft hij er een bezoek
gebracht aan de pastoor.
Een maand later, nl. op 6 maart 1834, schrijft Constantin De
Vilder zelf een brief aan Mgr. Boussen ( 11 ) om een uitvoerig
verslag uit te brengen van zijn eerste verrichtingen om de Stevenistische kopstukken te overhalen.
Na zijn terugkeer was De Vilder dadelijk naar Glorieux getrokken om hem de brieven uit Rome te laten zien. Deze hechtte
echter geen waarde aan deze papieren omdat ze door de secretaris
van een congregatie, en niet eigenhandig door de paus, ondertekend waren.
Daarna had De Vilder de bisschop van Doornik bezocht die
hem naar de Stevenistische priester Theys te Jumet had gezonden.
Theys werd door deze bewi j sstukken uit Rome erg beinvloed, maar
toch niet in deze mate dat hij een attestatie wilde ondertekenen
om pastoor Winnepenninckx te overhalen.
Een volgend bezoek gold de Aartsbisschop. Daar had men aan
De Vilder twee brieven gegeven, één voor de deken van Halle
en één voor de pastoor van Leerbeek. Te Halle ging De Vilder
enkele Stevenisten bezoeken die hij tot beter inzicht wist te overhalen, maar te Leerbeek en te Nederbrakel mislukte hij volkomen.
Bij Winnepenninckx kon hij niet eens binnen en ook de volgelingen van de Brabantse Stevenist hielden hun deuren gesloten,
dit op uitdrukkelijk bevel van de leider.
(9) B.A.B., Farde « Klein Seminarie », brief van Nachtergael aan
De Smet, secretaris van Mgr. Boussen, 7 febr. 1834.
(10) B.A.B., Farde « Stevenisme », Nr 30, brief van deken Sonneville aan Mgr. Boussen, in dato 7 febr. 1834. Daar staat de tekst
te lezen : « ab aliquot mensibus a famoso Stevenista Glorieux
Cortraceno Romam fuit deputatus apud Papam pro Stevenistis
acturus, quidam De Vylder ex Nazareth, juvenis pauper et mire
hypocrita, qui ante aliquot annos in Gits advenit, ibidem se fecit
Stevenistam ad habendum victum et amictum ».
(11) B.A.B., Farde « Stevenisten », Nr 61, brief van De Vilder
aan Mgr. Boussen, dd. 6 maart 1834, brief uit Brugge verzonden.
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van Mgr. Vandevelde ten overstaan van de Stevenisten. Deze
laatste is onverbiddelijk en gelooft niet in hun bekering, terwijl
de kardinaal nogal begrijpend en toegeeflijk is tegenover de
afvalligen.
Tenslotte biedt De Vilder nog zijn diensten aan om de Westvlaamse Stevenisten, vooral pater Arnold Bouten, te gaan bezoeken.
Hij vreest echter dat Winnepenninckx allen gewaarschuwd heeft.
In een uitvoerig postscriptum schetst hij dan nog de hatelijke
houding van Glorieux. Te Rome had De Vilder van de Kortrijkse
Stevenist verscheidene brieven ontvangen om hem te bezweren geen
stukken te willen aanvaarden die niet eigenhandig door de paus
waren opgesteld. Eens had Glorieux zelfs geschreven ; « indien
zij u uyt Roomen bannen gij moogt niet voorder gaen dan florentien en aldaer afwagten wat ik u zal schrijven ». Daarop had
De Vilder aan Glorieux laten weten dat hij niet langer onder dit
dictaat wenste te leven. Glorieux had alle geldelijke tussenkomst
stopgezet daar men zij n richtlijnen niet meer volgde. Te Parijs zat
De Vilder, in de terugreis, op droog zaad. Hij schreef naar Kortrijk maar er kwam geen antwoord meer, zodat hij verplicht was
zijn bagage te Parijs achter te laten als pand tegen de 200 F
verblijfkosten. Om deze schuld te delgen had de Aartsbisschop
reeds 50 F gegeven. Ook Mgr. Vandevelde had de bekeerde Stevenist reeds geholpen. Tenslotte vraagt De Vilder aan Boussen wat
geldelij ke hulp want « tegenwoordig ben ik bijna zonder kleeren ».
Deze brief van 6 maart schreef De Vilder uit Brugge. Daar
vertoefde hij waarschijnli j k tijdelij k om de Brugse Kapucij n Joannes
te bewerken. Deze bleef echter onverzettelijk.
De officiële afzwering van De Vilder geschiedde op 19 maart
1834 ( 12 ). Ludovicus Glorieux verzoende zich op 7 december 1839
met de bisschop van Brugge. Tussen 1834 en 1839 publiceerde hij
echter nog een uitvoerig werk nl. « Le Stevenisme en Belgique ».
Jan Simons, die van 1814 tot 1820 pastoor te Gits was geweest
en heftig het Stevenisme had bekampt, schreef, dan reeds kanunnik
geworden, een uitvoerige beoordeling over dit tweedelig werk (13).
Daarnaast is ook nog een niet ondertekende nota te vinden met
een bespreking over het boek van Glorieux. Deze nota vangt aldus
aan : « Si nullité pouroit engendrer nullité, ce prodige se réaliseroit dans Mr. Glorieux et son ouvrage » ( 14) .
Over de werking van pater Arnold Bouten, Constant Anckaert,
Jan Priem en Karel Bracke, alle Stevenistische priesters uit WestVlaanderen, handelen wij een volgende keer.
JOZEF GELDHOF

(12) B.A.B., Farde « Stevenisme », Nr 11. Daar bevindt zich een
vertaling van alle stukken die uit Rome werden meegebracht.
(13) B.A.B., Farde « Stevenisme », Nr 69, 8 blz.
(14) B.A.B., Farde « Stevenisme », Nr 62.
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TROUWGELD VOOR ARME 1VIEISJES
IN OUDE TESTAMENTEN
In zijn uitvoerig testament had ridder Pieter Lanchals, die als
raadsheer van hertog Maximiliaan op de Markt te Brugge onthoofd
werd (22 maart 1488), een bij zondere schenking voorzien van
72 pond groten — een aanzienlijke som — te verdelen als trouwgeld onder twaalf arme meisjes. De tekst luidt als volgt :
« Voort so ghevic twaelf aerme maechdekins omme hemlieden
daer mede te stellene te huwelicke zulke als myne vrienden kiesen
zullen ter eere van Gode, zynder ghebenedider moeder der maghet
Maria ende den twaelf apostelen, elke de somme van zesse ponden
grooten » (1).
De symboliek van het getal 12 is hier duidelijk uitgedrukt : met
deze schenking wilde Lanchals bijzonder de Twaalf Apostelen
vereren.
Veertig jaar later dacht kanunnik Jan de Vico van de 0.-L.Vrouwekerk te Kortrijk aan het welzijn van arme meisjes en voorzag
in zijn testament (1528) een som van 11 pond groten te verdelen
onder elf meisjes van goede naam en faam, voor ieder een pond,
bij huwelijk of intrede in het klooster. De kanunnik had de 11
meisjes zelf uitgekozen — Lanchals liet de keuze over aan zijn
familie — en stelde in een codicil van 31 december 1527 vast dat
vier ervan nu gehuwd waren, terwijl de volgende zeven waren aangeduid, namelijk : Magdalena van der Beke, Catherine Pauwels,
Anna Lammertins, Paschine vanden Broucke, Martine Roose, Bernardine sClercx en de oudste zuster van een zekere Eustaas van
Maff les.
De kanunnik had het getal 11 gekozen ter ere van de H. Ursula
en haar elfduizend maagden, zoals hij zelf in zi jn testament getuigt ( 2) .
Een eigenlijke fondatie van trouwgeld voor behoeftige meisjes
(puellae maritandae) hebben we tot nu toe in Vlaanderen (oude
graafschap) niet ontmoet. De testamentaire beschikkingen van Pieter
Lanchals en kanunnik de Vico betreffen de uitdeling van een
bepaalde som, niet de stichting van een rente.
In de Duitse landen daarentegen zijn voor de 15e eeuw tamelijk
veel fondaties ten gunste van huwbare meisjes bekend. Aan de
spits komt de rijksstad Hamburg waar gedurende de periode
,(1) J. Gailliard, Inscriptions Notre-Dame 276 (Brugge 1866).
(2) G. Caullet, Testaments N.-D. de Courtrai 57.
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1419-1510 een dertigtal stichtingen zijn tot stand gekomen. Om de
uitvoering te verzekeren werd de dotatie soms gehecht aan een
kerkelijk beneficie. Een Hamburgse kapittelvikaris stichtte in 1441
een vikariaat aan de Jakobikerk met verplichting voor de prebendaris om jaarlijks het uitzet van een dienstmeisje te verzekeren ( 3) .
Die Duitse stichtingen vertonen een grote verscheidenheid. De
fondatie wordt soms cyclisch opgevat en laat de rente om de beurt
toekomen aan ouden van dagen en aan huwbare meisjes. Somtijds
ook vormt de fondatie voor de meisj es de tegenhanger v an een
stichting voor arme studenten. Een van de bel an grijkste stichtingen
is deze van Dominicus Bley te Keulen in 1441 die jaarlijks aan
20 meisjes van zij n stad een uitzet van elk 15 goudgulden verzekerde. De bevoorrechten waren gehouden het jaargetijde van de
stichter bij te wonen. Een fondatie te Würzburg (1511) was gebonden aan een bepaalde dag : de rente van 40 gulden werd er
als uitzet uitgedeeld jaarlijks in de kerk op Maria-Hemelvaart ( 4) .
In de akten v an fondatie wordt meestal uitdrukkelijk bepaald
dat het meisje, om in aanmerking te komen, moet onbemiddeld
zijn en van goede naam en faam ; een testateur geeft de voorkeur
aan de dochter van een noodlijdend ambachtsm an . Een kanunnik
van Hildesheim verzekert jaarlijks het uitzet van twee verlaten
meisjes die een leertijd in het St.-Janshospitaal van zijn stad hebben
doorgemaakt en er steeds « zedig en naar aloud loffelijk gebruik
hun haar gevlochten in de nek hebben gedragen » (1440) . In
sommige gevallen wordt de jaarlijkse uitkiezing toevertrouwd aan
twee schepenen of raadsheren van de stad ( 5) .
Men weet dat een aantal Duitse kerken een « bruidsportaal »
hebben, de dikwijls zeer merkwaardige « Brautture ». Neurenberg
staat hier zeker vooraan met zijn « bruidsdeuren » van de Sebaldus
(14e eeuw) en Lorenzkerken. En in de rij prijken Rothenburg
o.d. Tauber, Brunswijk, Bamberg, Magdeburg, Mainz. Zo sterk
is er de traditie dat nog in 1906 een bruidsdeur — stichting v an
een echtpaar — te München (Pauluskerk) werd ingewijd ( 6) . Bij
ons echter, in Vlaanderen, is de bruidsdeur, v66r dewelke de
formaliteiten van het huwelijk voltrokken werden, onbekend. Waar
ligt de reden v an die afwezigheid bij ons, zowel van bruidsportalen
als van eigenlijke stichtingen van trouwgeld voor arme meisjes
A. VIAENE

(3) F. Falk, Die Ehe am Ausgange des Mittelalters 57 (Freiburg i. B. 1908) .
(4) Falk a.w. 58-64.
(4) Falk a.w. 58. - Nog heden bestaat in veel steden in Italië
een Aartsbroederschap van Maria Boodschap die weesmeisjes
helpt bij de voorbereiding van het huwelijk en hen daartoe een
som geld bezorgt alsook een wit kleed en het traditionele paar
pantoffels.
(6) Falk a.w. 3-4. Vgl. Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte
(ed. 0. Schmitt) II 1134-1137.
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BIJ DE OUDE WASBLEKER
Met Alderheiligen was ik te Kortrijk met mijnen ongeletterden, nu zesentachtig jaar, en hij vertelde mij van zijnen
jongen tijd. Daar stond een oude meter met koperen beslag
op de uiteinden, in den hoek van de kamer, en die gaf aanleiding om wat oude herinneringen op te halen.
Ja, zei hij, mijn moeder was een dul wijvetje en mijn
vader 'n is maar negen jaar ziek geweest, waarvan acht jaar
te bedde. Zo ge moet niet vragen. En ze stond er heel alleene
voor met haar bende. Ze wist noch waarin noch waaruit, en
't tweede jaar van de ziekte ze pakte wat aan. De « baaiekoop », dat was te boere gaan met de zak op de rug om
onderbaaien en onderbroeken en lijnwaad te verkopen voor
rekening van een Wallonke van Leuze. De Wallonken 'n kosten
niet el zeggen dan « Baaie-koop » en « goeie koop » en ze
wierden nog allichte buitengewipt, maar mijn moeder die
goed ter tale was, had het gevonden. Ze verkocht rondom
heur en 'k hebbe hier nog haren meter en 'k beware dat gelijk
een relikwie. Dat was voor 't meten van de slaaplakens die
de boeredochters dan zelve moesten snijden en zomen.
In dien tijd was 't erg om aan de kost te geraken. Maar
't ging toch, en als 't scherp ging werd het uitgelengd met
melkthee. Melkthee ? Dat was een liter zoete melk van tien
cent, en opgelengd met twee liter water, om meer kwansel
te geven, en een snuifje zout daarin om de smake. Dat was
te zessen, als er geen zaad in 't bakje 'n was om koffie te
kopen. Rond den negenen eerste schaftijd was 't keernepap,
te noene pap met eerdappels en ajuinsaus, te vieren roggestuiten met smout en melkthee en 's avonds om te schranken
eerdappels en pap. Ja, ja, wij aten vijf keers daags in dien
tijd omdat we anders te flauw stonden. Wij aten elke keer
om een peerd de rug uit t' eten en moeder zei : dat is goed,
de mage zet daarvan uit en ge kunt eten gelijk dijkedelvers
maar later -- als ge 't hebt — zult ge kunnen eten gelijk in
't Huis van Oostenrijk.
Ik 'n had nog mijn eerste communie niet gedaan en
'k wierd aanveerd in Onze Lieve Vrouwkerke als missediender, bij Guido Gezelle zaliger. Maar Gezelle zei : En
kom-je gij alzo alleene uit de Stasegemstrate bij winterdage
in den pikdonkeren ? » en hij zei dat mijn moeder een ende
moest meekomen. In de Stasegemstrate 'n stonden nog geen
huizen gelijk nu, en ten zessen van den ochtend dat was
gevaarlijk in die eendelijke blakte. En mijn moeder ging mee
totdat we d' eerste huizen van Kortrijk nazerden. In 't eerste
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kwam ze mee tot aan Onzer Vrouwe, maar na een week ot
twee ze 'n ging maar meer mee tot buiten 't blote en ze zei :
« jongen, loopt 'n beetje waar dat 't effen ligt en ik keere
weerom. Alzo kan ik nog een uur of twee waste slaan eer
ik aanzette met de baaie-koop ».
Dat was 't begin van de weelde want, met mijn zusters,
begon ze in die twee gevonden uren de waste te slaan vool
ons, en voor de naaste buren. Ze verdiende daar al gauwe
meer mee dan met te boere te gaan met lijnwaad en baaien.
En mijn missediendersgeld van vijf frank te maande dat was,
zei moeder, de goddelijke bijval, dat was om de drie maand
een maand huispacht gespaard, want we woonden in een veel
te groot huis om der wille van de vlascommercie van vader
vroeger, toen hij nog gezond van lijve was.
En zo hebben wij voortgekrasseld, wassen en plassen voor
't gebuurte en later voor anderen tot in Kortrijk, en 't is
beginnen goed gaan en 't sloeg mee.
Toen was 't opstaan ten vijven en voor den zessen beginnen. Alles met d'hand, zonder machine, wassen en wrijven
met de schuurborstel, spoelen, wringen zonder zwierder, en
alles uithangen om te bleken, inhalen, dampen en strijken.
En alle dagen die den Heere verleende werken tot den
achten. De vrij dag was 't tot den tienen. De zaterdag heet
de nacht door en, als de dag hem begon te tonen, het huis
kuisen, het waskot droge leggen, eten, naar d' eerste misse
en, om uit te rusten, met de steekkar en de trekhond naar
de klanten om de waste thuis te dragen.
'k Weet het nog bescheedelijk. 'k Was een keer zo moe
op een zondag noene en 'k viel in slape tussen de soep en
d'eerdappels en mijn moeder zei : « jongen, je gaat van deze
keer toch zeker niet gaan vrijen naar Preeters ; 'k ware van
u, 'k zou mij een poosje op mijn bedde leggen en een drulje
doen ».
'k Deed wat moeder zei en 'k lei mij te bedde met de broek
aan om maar te slapen lijk de muizen in 't meel, en, waar
zijn, 'k sliepe dien zondag tot de maandag ochtend zonder
wakker worden, gelijk iemand die slaapt met de duimen in
de vuist. Ja, 'k weet het nog wel, 't zat er op te Preeters en
de vader zei : als ge alzo begint en als ge maar 'n komt
vrijen den eenen zondag wel en den anderen niet dan 'n is
't niet nodig dat ge 'r mee voortdoet. En Espérance begon
te krijschen. Dat wast laatste vermaan. En 't 'n is mij nooit
meer gebeurd. En 'k ben beginnen vrijen uut Boeten.
— Drink nog n' keer uit. Zie-je ginder dat vrouwmens hier
noes over, boutrechte, slank en brat ? Dat 'n is nog maar
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drie-en-negentig jaar oud. Lietje Bestoen. 't Wandelt hier al
een halv' uur in de zonne en uit de wind, 't is daar dat ge
de luiaards vindt. En inderdaad, Lietje op zijn hoogdaags
gekleed, met een schone mantel aan. 't Hield vroeger herberge
en kruidenierswinkel in d'Hoveniersstrate en de maandag
als 'k om 't vuil goed reed kwame 'k daar altijd rond den
elven op de zelfde ure den bakker Manten Wandels tegen
en we kochten ons bij Lietje een pinte Harelbeeks bruin.
— Kijk, ze trekt binnen. — Kijk z' is daar weerom met
een lange nylonen schorte in 't groen en met den borstel.
En ze vaagt de droge blaren van 't plankier, heelder hopen
tot in de greppe en dat 't niet 'n begon te deemsteren ze
vaagt de blaren weg tot aan de Leeuw.
Ja maar ja. Dat is een van de laatste die 'k den hals afwringe. 'k 'n Schenke maar meer als iemand komt. Er liggen
er nog een toevele in de kelder maar ik 'n peinze er nooit op.
Als ge jong zijt is 't melkthee en als je wijn liggen hebt en
van oude wordt je moogt er niet meer aan tikken. Drinkt
uit. Wij gaan nog ene den hals afslaan. Ge komt van ze
verre. 't Zal ievers deugd doen. Is 't aan 't vlees niet 't is
aan de benen. 'k Hebbe daar twintig-dertig jaar lang goed
mijn leerze kunnen mee vullen. Wat is't ? 'k 'n zie niet goed
meer zonder bril. Ah ! 't is Sevaal Blan. Hij betert met oud
worden dat hij niet van ons 'n slacht. Hij plakt aan de flesse
en hij wordt rostendig.
Spijtig dat een mens hem van alles moet beginnen zwichten. Mijn benen worden moe en mijn gat hangt naar 't zitten.
Het trekt mij naar de stoel en 't 'n vraagt niet liever dan te
mogen liggen. 't Is curieus. 't Is de voet die alles doet. Maar
als de knien beginnen te knikken, zeg maar dat we verre
gekweekt zijn.
Ik 'n vrage zelfs niet meer om tot aan de Bank te l open.
Ze storten nu de pachten in de Bank. Ah, jongen, landen zijn
panden, huizen zijn ruizen en renten zijn tormenten.
'k Kreeg daar overnaast bezoek van een notarus van Zweuvezele die cl' oude wasserij zou willen kopen. Hij zou daar
zeker een wolkenkrabber op zetten. Er staan al drie van die
kerels in 't gebuurte. Hij vraagt een prijs. 'k Zegge hem
zovele. Zegt hij : « ge gaapt gij nogal wijd ». Hij 'n is niet
meer weergekeerd en 't 'n kan mij niet schelen ook. Wat
ben ik met dat geld, een pote miek-mak ?
— Gaan we nog een opentrekken ?
— Neen, vent, danke.
— Is 't danke j a of danke neen ?
— 't Is danke neen. Merci, 't is zeker.
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— Hewel wacht een letje. (Hij stapt naar de slaapkamer
en trekt een lade open en komt terug) .
— Hierzie, dat zijn servetten en een lijnwaden tafelkleed,
geen half en half maar zuiver lijnwaad, met blommen in
geweven, damast dat ze zeggen, onverslijtelijk, nog nooit in
de waste geweest.
En morgen als ge thuis komt, 't is Alderzielen. Je legt
dat op tafel en de vrouwe legt dat open en achter de koffie,
je leest een onze vader voor alleman en eentje voor die
wiens'e lijnwaadmeter daar staat in den hoek.
G.P. BAERT

VOLK

Bij Vraagwinkel hiervoor blz. 320.
De Bo geeft verscheidene samenstellingen met -volk, die hij
heeft opgetekend. Dat is nu honderd jaar geleden en het ware
interessant te weten wat er nog van leeft en in gebruik is. Hier
volgen die samenstellingen.
Drolvolk : volk dat drol, d.i. grove draad of koordjes van kroten,
spint en weeft en ermee rondleurt.
Lur pevolk : slecht volk (lurpe = schelm, schurk) .
Plaatsevolk : de plaatsenaars, inwoners van het dorp, rond de kerk
— en die de naam hebben de laatste in de kerk aan te komen.
Pleutevolk : schurken en schelmen.
Schoeljevolk, Sloebersvolk : slecht volk.
Slijtvolk : de bende werkvolk die te zamen het vlas slijt.
Truweelvolk : vrijmetselaars. Volgens De Bo « een naam dien 't volk
geeft » (?) . De algemene gebruikelijke naam framassons, ne
frammeson, wordt door De Bo niet opgegeven.
De Bo geeft tenslotte het dim. « volksken » met bet. gepeupel.
We missen natuurlijk voetvolk en peerdevolk, die bij de jongere
generatie snel aan 't uitsterven zijn.
Oude Kortrijkzanen weten nog wat partjesvolk betekent : een
partje was een poortje of woonkoertje, een « citeetje », en partjesvolk was de « fine fleur », nog een kwaliteit minder dan « stratjesvolk ».
E. N.
't Manneke uit de Mane — Volksalmanak voor Vlaanderen : is weergekeerd voor 't jaar 1964. 't Ziet er uit lijk in zijn goeie tijden, zijn
lange Dagklapper is goed gebeuterd, 't komt daarvoor van Bachten
de Kupe. 't Hangt tussen oud en nieuw, maar 't Manneke is olijk en
zal wel de snare vinden en leutig zijn weg maken. Overal te verkrijgen
(110 blz. tekst : 15 F) in de boekhandel of rechtstreeks bij de mannen
van 't nieuw Manneke : R. Rossey, Kokstraat 53, Nieuwpoort ;
W. Denys, Ooststraat 68, Roeselare ; K. De Lille, Cartonstraat 40, Ieper.
B.

— 343 —

DE PALEN BEZOEKEN
Architekt Karel Verschelde (t 1881) heeft in zi jn Geschiedenis
van Middelburg-in-Vlaanderen (Brugge 1867 ; p. 41) de volgende
traditie opgetekend. Zijn zegspersoon was Mejuffrouw Maria
Lefever, dochter van de laatste baljuw van Middelburg, overleden
in 1860.
Bij gelegenheid van de jaarlijkse wetsvernieuwing hielden de herkozen wethouders van Middelburg een plechtige bijeenkomst op
de vier uiterste palen van de heerlijkheid, te weten :
1. aan het Mannepad, een weinig noord over de oude kerk
van Heile ;
2. op de Wachtdijk, tussen Middelburg en Maldegem ;
3. op de wijk Vijve-Kapelle, parochie Moerkerke ;
4. tegenaan de parochie St.-Kruis-bij-Aardenburg.
Op die punten kwamen dan ook de magistraten van de resp.
aanpalende steden of heerlijkheden, namelijk die van Sluis, van de
heerlijkheden van Maldegem en Vijve-Kapelle, en van de ammanie
van Aardenburg. Bij de scheidspaal op die vier punten traden dan
telkens naar voren de baljuw van Middelburg en de baljuw van
het aanpalend gebied om de voorrechtsbrieven van hun resp. jurisdictie voor te lezen. Grote en kleine ingezetenen van Middelburg
maakten de wandeling mee. Na elke voorlezing werden aan de
aanwezige kinderen lekkernijen uitgedeeld. Dit gebruik is in voege
gebleven tot in de eerste jaren van de Franse verovering (1795).
Tot zover de mededeling van Karel Verschelde. Een belangrijke
mededeling, immers de enige omstandige beschrijving van een
« bezoek aan de palen » die voor Vlaanderen (graafschap) bekend
is. Toch zijn er zeker griffiers geweest die een proces-verbaal van
zo'n bezoek in hun notulen hebben opgenomen. Wie haalt er een
verslag of een aantekening over « paalbezoek » uit oude papieren
boven ?
Dit paalbezoek moet niet verward worden met de oude « gaderinghe ende serkemenagie », alias cerkemanagie (ofra. cerquemanage),
d.i. het gerechtelijk onderzoek over een eigendom, met bijeenroeping van de belanghebbenden, de ouderlingen, de geburen en
« ommezaten ». Een rechtsgebruik dat ook in Vlaanderen bekend
is geweest.
In Engeland is de akkerprocessie van de Kruisdagen nog heden
verbonden met het aloude gebruik van het slaan van de palen
(beating the bounds) . In deze processies dragen de kinderen lange
roeden ; bij de palen (en andere grenstekens) van de parochie
houdt men stil en de kinderen slaan er duchtig op los. Voor hun
werk worden ze met koek of snoepgoed beloond. In vroegere
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(ongeletterde) eeuwen leerden de « tieners » de grenzen van hun
parochie kennen door een onzacht « materieel contact », ze werden
als « schachten » in het water van vijver en beek gejaagd, in de
doornhaag gedreven, en moesten over hek en muur klauwieren :
genoeg om voor de rest van hun leven te onthouden waar de
uiste grens van hun parochie lag en de traditie ervan op dezelfde
jactieve
wijze aan hun eigen telgen mede te geven. (Zie o.m. Ch.
Hole, English Custom and Usage 57-60 ; Londen 1943) .
In de Zwitserse bergkantons worden de jongeren uit de « Burgergemeinde », die ipso facto lid worden van de Korporation, jaarlijks
in juni of juli door de bestuursleden rondgeleid, een hele dag,
door « Alp und Wald » om er de grenzen en grenstekens van het
korporatieve gebied te leren kennen. Uit eigen ervaring weet ik
dat dit gebruik nog heden in voege is in de kantons Zug en
Schwyz. Het spreekt vanzelf dat die wandeling met een deugdelijke
« traktatie » van jongeren en ouderen besloten wordt.
De volgende paalanekdote voert ons terug naar de luchten van
Middelburg. In de « Artemeerschen » is er een punt waar, volgens
een lokale overlevering, vier prochies bijeenliggen : Poeke, Vinkt,
Aarsele en Kanegem. En, zo luidt de vertelling, op dat raakpunt
van de vier gemeenten zijn de burgemeesters eens bijeengekomen,
voor hun plezier, om te kaarten : ze speelden er met de kaart
ieder gezeten op zijn grenshoek. (Biekorf 1961, 30) . De vertelling
maakt geen gewag van een paalsteen. Wie weet of deze anekdote
ten slotte niet teruggaat op een oud rechtsgebruik, een bezoek
aan de palen, zoals dit te Middelburg — en op veel andere
plaatsen — eeuwenlang in voege is geweest.
A. V.

EEN ABDIS KIEZEN « METTER BERNENDER KEERSE »

De zusters van de 0.-L.-Vrouwabdij van Broekburg (Bourbourg)
moesten in 1365 een nieuwe abdis krijgen. (De Coussemaker, Cartulaire de Bourbourg 265) . Ze mochten zelf kiezen ditmaal, en
waren niet gewoon aan zoveel vrijheid. Hoe gedaan ? Ze kwamen
in kapittel bijeen en stelden een groep van vijf zusters aan, een
soort raad of « comité van wijzen » met opdracht een abdis te
kiezen. En wel zo : die Grote Vijf mochten, bij meerderheid van
stemmen, iemand kiezen uit hun eigen uitgelezen groep ofwel een
andere zuster uit de kloostergemeente. Die volmacht was echter
beperkt van duur, en die duur werd naar de manier van de
« keerskoop » (van de openbare veilingen) vastgesteld : « de volmacht voor de verkiezing heeft alleen de duur van een brandende
kaars van twee duim lang », zo bepaalde het reglement, dat een
luchtje van venditie in het klooster schijnt binnen te laten.
E. N.
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MENGELMAREN
BAKHUIS EN OVENKOT

Aansluitend bij Biekorf 1963, 285.
In Zwevezele en ommeland is het « bakhuis » of de « bakkeuken » het gebouw van een bakkerij waar dagelijks brood gebakken wordt voor de verkoop.
De ovekoten of ovenbeurs zijn tegenwoordig afged an kt voor het
bakken van brood. Zowel de mensen te lande als de plaatsenaars
kopen en eten nu « bakkersbrood », dat overal wordt aan huis
gebracht met brommer en auto.
Anders was het nog een goede veertig jaar geleden. Dan bakte
men nog veel in 't ovenkot, dat eigenlijk dienst deed als vuurkot
of stookplaats voor het koken van zwijns- en koeiketels. Het kot
was meestal vierkant gebouwd en met pannen gedekt. Tegen de
achterzijde of gevelkant was een klein stenen kotje aangebouwd
waarin eigenlijk de bakoven was gemaakt. De « ovenmuile » was
altijd in 't midden van de haard, de kave (schouw) leidde de
rook af van de oven zowel als van de haard.
Om de oven te heten werd eerst rechts en links een « schier
hout » (stuk gekloofd hout) gelegd, dwars daarop kwam een
mutsaard (bond takhout) en onder de mutsaard werd dan wat stro
gelegd om aan te stoken. Nu en dan werd een bond bijgeschoven
totdat de ovenstenen wit werden. Dan was de oven heet. Een oude
marmijte werd voor de ovenmuile gezet en met een ijzeren « rokelare» werden de resten van het brandende hout in die ketel
getrokken die dan met een deksel werd toegesloten. De brandende
houtresten doofden daar tot houtskolen of bakkerskolen.
In het kot stond de trog waarin altijd de ij zeren schreper of
krabber lag om de trog uit te schrapen. Verder nog de broodplanke met de zak erover, en de ovenpale om het brood in den
oven te schieten.
In veel huizen en boerderijen was echter de oven eenvoudig
aangebouwd tegen de gevel van de keuken ; hij zat dan met zijn
« muile » in de keukenmuur juist over de haard.
Hetzij de bakoven tegen de huismuur was gebouwd, hetzij hij
in een afzonderlijk ovenkot was ingericht, er was altijd een soort
« kelderken », d.i. een kleine opening onder de eigenlijke oven
waar de boeren groenten onder legden om te bewaren of waar de
kinders konijnen onder kweekten. Maar meestal diende deze kleine
plaats om allerlei afgedankte voorwerpen onder te steken.
G. ALTOOS
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ZEER HOOFD

Aansluitend bij Biekorf 1963, 312 en vorige.
De zegswijze : « G'rad wiens hoofd dat er tegen ton zeer doet »
(klemtoon op ton) wordt nog steeds gebruikt te Gullegem, echter
zonder het woordje « tegen ».
De betekenis van « ton » is niet zoals vraagsteller V.D. meent.
Het is niet « toen » (wat op verleden tijd doelt), maar wel de
Gullegemse uitspraak van het woordje « dan », ook als « dan »
de betekenis krijgt van daarna. Het ndl. « toen » wordt hier nooit
gebruikt in de volkstaal.
Men gebruikt die spreuk om te zeggen : maak geen zorgen om
wat er op dat bepaald tijdstip in de toekomst (waarover men bezig
is in het gesprek) moet gebeuren. Alles kan tegen die ti jd veranderd zijn. Nutteloos zich nu bezorgd te maken of schikkingen
te nemen.
De spreuk is, denk ik, nog in gans Zuid West-Vlaanderen
gebruikelijk. In Rekkem luidt ze : « G'rad wiens hoofd dat er ton
gaat zeer doen ».
G. POTTIE Gullegem
Te Gistel nog algemeen in gebruik, echter in de vorm : « Kwestie
wiens hoofdje ton zeer doet ».
C. M. L.
BOLSPEL EN KEGELSPEL

De Voorzitter van de Bond der Oostvlaamse Volkskundigen,
Lic. Renaat van der Linden, lid van de Kon. Belg. Kommissie
voor Volkskunde, betrekt ook West-Vlaanderen in zi jn onderzoek
over het bol- en kegelspel. Lezers die mogelijk inlichtingen willen
mededelen over die spelen in West-Vlaanderen kunnen de vragenlijst verkrijgen bij de ondernemer van dit onderzoek (GodveerB.
degemstraat, 15, Zottegem) . Met beste aanbeveling.
KAREL LOPPENS EN HET BRAKWATERONDERZOEK

De « geleerde man van Koksijde » (1875-1962) is bij onze lezers
genoeg bekend door zijn bijdragen over geschiedenis en archeologie
in ons blad en elders. (Zie het In Memoriam door L. Devliegher
in Biekorf 1962, 219) . Dat Loppens op een bepaald gebied van de
dierkunde een baanbreker geweest is werd nu eerst ontdekt en erkend
door Prof. P. VAN OYE (Karel Loppens, onbekend pionier van
het brakwateronderzoek. Brussel 1963 ; 34 blz. ; met afb: Mededelingen KVA — Klasse der Wetenschappen XXV-7) . In de
« Annales de Biologie lacustre » van 1908 publiceerde Loppens een
studie over het « micro-plankton des eaux saumátres » waarin hij
voor het eerst heeft getracht, op grond van onderzoekingen in de
natuur, het verband vast te leggen tussen het zoutgehalte en het
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plankton, zowel kwalitatief als kwantitatief. Prof. van Oye plaatst
die studie op de kandelaar in een flink stuk geschiedenis van een
zeer speciaal gebied der dierkunde. De bladzijden 27-30 brengen
een chronologische lijst van de publicaties van K. Loppens.
A. V.

VAN JOGS TOT JOZEF

Aansluitend bij Biekorf 1963, 239-240.
De overgang Joos-Jozef heeft aan menig opzoeker van familiestambomen veel kopzorgen bezorgd.
In mijn familie werd in 1704 geboren Petrus Pottie, z.v. Jan
en Elisabeth Verlinde. Zijn tweede voornaam staat niet in de
doopakte. Hij huwde echter in 1735 met Anne Marie Trentseau
onder de naam van Petrus Josephus, sterft 1767 onder die naam
en in een andere, niet kerkelijke, akte is hij ook Pieter Joseph
genoemd (1741) .
Twee zijner kinderen ontvingen bij het doopsel de naam Pieter
Joseph, resp. in 1736 en 1744. Als de tweede geboren werd, leefde
de eerste nog ; dus werd een van de twee in de wandel anders
genoemd.
Deze tweede Pieter Joseph (geb. 1744) trouwde in 1766 als
Petrus Josephus Andreas met B. Th. Vanlede. Zijn sterfakte
(3-3-1822) vermeldt Jozef Andreas, zoon van Jozef.
Dit paar had ook een Petrus Josephus ° 1767. Dus de naam
Petrus Josephus was blijkbaar onuitroeibaar, tenminste als men de
kerkelijke archieven moet geloven.
Welnu, dat de naam Joos koppig bleef voortleven, leid ik af uit
een akte, voorkomende in het roedearchief te Menen (B 411 f 74) .
Daar verschijnt anno 1783 « Josephus Pottie f. Joos uit Gullegem,
optredende uit hoofde zijner moeder Anne Marie Trentseau ».
Hijzelf noemde zich reeds Joseph, maar hij noemde zi jn vader
nog Joos. De eerste voornaam Petrus viel dan weg voor vader en
zoon. Die weglating kwam ook voor bij de geboorte van mijn
rechtstreekse voorvader J.B. Pottie, ° 1771, zoon van Jozef en
B.T. Vanlede.
Dus de eerste Petrus (° 1704), alias Petrus Josephus, wordt nog
Joos genoemd in 1783, en jozef in 1822 bij de dood van zijn
zoon (Petrus) Josephus Andreas.
De tweede Petrus Josephus wordt in 1783 Joseph genoemd.
Of Jozef nu modenaam geworden is onder de invloed der Oostenrijkers zoals C.D.N. (Biekorf 1963, 239-40) voorzichtig vooropstelt, is m.i. betwistbaar, aangezien het verschijnsel reeds voorkwam
v66r het Oostenrijks tijdperk een aanvang nam (1713). De ware
reden zal moeilijk te bewijzen vallen. Mode is grillig. Het kan
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wel gebeurd zijn onder de invloed der geestelijkheid, die (wellicht
uit onkunde of) uit loutere verering voor de H. Jozef de naam
J oos door de peter aangegeven verlatijnste tot Josephus. Het volk
zal het latijn aanvaard hebben uit mooidoenerij. Latijnse namen
zijn immers lange tijd mode gebleven, al werden ze dan weer vervlaamst onder de minder mooie vormen van Seven, Wannes,
Sissen, enz.
Dat « Doken » van Judocus voortkwam verstond iedereen, maar
J oos in Judocus terugvinden werd moeilijk. Het is het trouwens
nu nog voor leken in het vak. Josephus werd gemakkelijk aanvaard
als het latijn voor Joos, en Josephus werd dan ook konsekwent
Djoossep (scherplang, juist zoals Joos ; vgl. de spreuk den armen
d Joos) . Van lieverlede verdween de naam Joos en werd vervangen
door Seppen en Seven (djoossep en zjozefus) .
Mijn ouders (1866-1953 en 1867-1949) spraken nog van
scntjoossep, zolang zij leefden.
G. POTTIE

DAGKLAPPER

Vraagwinkel in Biekorf 1963, 256 en 313.
Voor mij ligt :
« Nieuwen Vaderlandschen Almanach voor het Jaer O.H. 1793,
Dienende voor de Bisdommen van Gend, Brugge, Ipren en Doornyk.
Door Mr. Jan Van Parys. Tot Thielt by A.B. Stéven, Boekdrukker
op de Merkt ».
Na de lijst der heiligdagen komt een nieuw titelblad : « Waere
Prognosticaie (sic) of Dag-klapper voor het Jaer O.H. J.C. 1793.
Gemaekt ende gecalculeert op den Meridiaen van Gend en de
omliggende Landen. Door Mr. Jan Van Parys. Tot Thielt, by
A.B. Stéven, Boekdrukker ».
Die « Dag-klapper » is 9 blz. lang, vermeldt de schijngestalten
van de maan en geeft voor elke maand een raadseltje (Raedzel) .
Dan volgen : de onvermijdelijke jaar- en paardenmarkten, de
adressenlijst van de « Hooge ende Mogende Heeren van den Raede
in Vlaenderen », de « Evaluatie van de Specien » ; het slot vormen
« Annette en Lubyn, eene waere historie » en de « Catalogue van
Boeken, Die te bekomen zyn by A.B. Stéven ».
Dit is de oudste vermelding van Dagklapper in mijn almanakkenserie (300 ex.) . Ik heb geen Snoecks die ouder zijn dan 1793.
Snoeck bestaat sinds 1782 : « Den nieuwen Almanach » ; het exemplaar van 1814 : « Dobbelen Gendschen Almanach ». Of Snoeck
vanaf 1782 « Dagklapper » gebruikt weet ik niet.
K. M. DE LILLE
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Bij verder nakijken in Zech-Dubiez (Les almanachs beiges,
blz. 147-149) vond ik het volgende dat mijn mededeling in vorig
nummer van Biekorf (blz. 313) in zekere mate aanvult.
Bij de Oudenaarse drukker Petrus-Joannes Vereecken verscheen
in 1779 een « Almanach van Milanen. gecalculeert op den meridiaen van de 17 Provincien door Me Lucas De Groot, Dag-Zegger,
waer bygevoegt is veele nootsackelykheden tot gerief van eenieder ».
Deze almanach verscheen van 1779 tot en met 1787.
Dezelfde drukker publiceerde te Oudenaarde een « Nieuwen
Almanach » voor het jaar 1793 en « dienende voor de Bisdommen
van Gend, Brugge, Ipren en Doornik », ditmaal samengesteld « Door
M. Jan van Vlanderen, Dag-Zegger ».
Opmerkelijk is dat « Dag-Zegger » hier een bepaling is van een
persoon, nl. de (pseudonieme) opsteller, en niet van het opstel.
En de vraag gaat eigenlijk over Dagklapper met bet. kroniek op
het weer of op de kalender. Toch schijnen die samenstellingen met
Klapper en Zegger familie van malkaar te zijn.
C. B.

DUIVENJONG TEGEN HERSENKOORTS

Tegen de hersenkoorts (hersenvliesontsteking, meningitis) van
kinderen was de remedie van het duivenjong acht jaar geleden nog
zeer in gebruik in West-Vlaanderen, stad en land. (Biekorf 1955,
189) . En voorzeker is het heden — ondanks de snelle regressie
van sommige praktijken in de volksgeneeskunde — nog niet heel
verdwenen.
De meeste getuigen van 1955 zeggen uitdrukkelijk dat het duivenjong levend moet door- of opengesneden worden om het op het
hoofd van de patiënt te leggen.
Uit het volgende blijkt eens te meer dat levende volksremedies
dikwijls oude doktersremedies zijn die door de nieuwere geneeskunde werden verlaten.
In het Dutionnaire vétérinaire et des animaux domestiques van
de Franse dokter Pierre-Joseph Buchoz (1731-1807) lees ik het
volgende (t. IV, p. 612 van de Parijse uitgave van 1774) .
De duif, zegt de auteur, wordt nog steeds in de geneeskunde
gebruikt per delen (bloed en drek) en op haar geheel. In dit laatste
geval gaat men te werk als volgt. Een levende duif wordt opengesneden langs de rugzijde en in de lengte, en levend-warm op
het hoofd van de zieke gelegd in geval van « apoplexie, lethargie,
pleurésie, fièvres malignes ». Men legt het duivenjong ook tegen
de voetzool wanneer koortsen met pleuris samengaan, en dit om
de kwade vochten uit de hersenen terug te trekken. Dokter Buchoz
haalt dan het getuigenis aan van zijn confraters uit Orléans, de
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dokters Arnault de Nobleville (t 1778) en Salerne (t 1760), die
samen in 1756 een Histoire naturelle des animaux hadden uitgegeven, waarin ze verzekeren dat met de remedie van het duivenjong goede resultaten werden vastgesteld, eveneens bij oplegging
op de zijde in geval van pleuris.
Dokter Buchoz bekent dat de « moderne » geneesheren van zijn
tijd die remedie niet meer aanwenden, hoewel deze somtijds doeltreffender blijkt te zijn dan de geneesmiddelen die zij zelf
aanbevelen.
De Westvlaamse praktijken in 1955 in Biekorf medegedeeld
vertonen allerlei varianten, en te St.-Andries wordt het duivenjong
zelfs orakel van leven en dood. Zeker is echter dat de remedie van
het duivenjong, die nog in de 18e eeuw door sommige geneesheren
werd aangewend en heden op het platteland nog voortleeft,
eeuwenlang een erkende doktersremedie is geweest.
E. N.

UIT HET BRUGSE DAGBOEK VAN JACQUES INBONA

« Papegaijen » en ooievaars te Brugge 1659
« Int eerste vande maent junij 1659 wiert ontrent Blanckenberghe ghesien commende uutten westen ende treckende naert
oosten ofte Casant eene wolcke van ontrent een quartier mils lanck
ende hooghe ende dicke dat sij de sonne verduijsterde alle van
papegaijen, sijnde eene sekere soorte van vlieghendle ghewormte
diemen alsoo noempt, ende oock wiert bevonden dat de oeijvaers
hier tot Brugge hunne nesten hadden verlaeten ende waeren in
meije al vertrocken, wat dit bediede stont te bemercken » (p. 121)
Christenslaven in de processie 1666
« Opden 12. december 1666 soo compareerden inde processie van
sint Gillis twintich cristene slaven de welcke door de ghemeene
aelmossen vande confrerie vande heijlighe drijevuldigheijt dit iaer
waeren verlost vande slavernie vanden turck tot 35 in ghetal, soo
dat daer uut wiert bespeurt het goet inploij vande selve aelmossen
ende dat sulcx diende om de devotie te vermeerderen ende dat de
ghemeente voort aen souden lijberael wesen int gheven vande selve
aelmossen » (p. 221) .

Missionaris uit China te Brugge 1684
« Op den 22 Junij 1684 vierden de paters Jesuwyten ter oorsaecke
dat alhier tot Brugghe was ghearryveert eenen pater Poucket commende van Chyna alwaer hy dertijgh jaeren hadde gheweest ende
bracht twee pryncen soonen van Chyna mede waer van den eenen
was ghestorven op de wegh ende quam desen pater om meer volck
tot voortsetten vande christelijcke relijgie in dat landt » (p. 491).
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN

BERGHEFEESTE. — De jaarmarkt te St.-Winoksbergen. Gehouden
in de Goede Week. Op 29 maart 1564 zond de boursier van Duinen
zijn « knape » (knecht) « naer berghefeeste omme buetere ende caes
te coopen ende omme de pachters te spreecken ». (Bourserie 1563,
f. 24v ; fonds Duinen). De boursier reisde dikwijls zelf naar Bergen
om er zijn pachters uit het Westland op de gewone marktdagen te
ontmoeten.
BETHUERE. -- Geld dat men voor nachtlogies betaalt ; slaapgeld.
Op 23 juni 1564 reist de boursier van de Duinenabdij (bij Veurne)
naar Gent om er de procureur te spreken. In zijn rekening (Bourserie
1563, f. 23 ; fonds Duinen) boekt hij daarvoor de volgende uitgaven :
« Item vertert ten imbyte, 20 s. Item vertert snavens int Gouden
Hooft te Gendt metgaeders bethuere, 48 s. ». Op 24 juni doet hij
zijn zaken en blijft nog te Gent vernachten : « Item vaceerende te
Gendt ende vertert snoens ende snavens met myn bethuere, 54 s. ».
—De afspanning het Gouden Hoofd was gelegen bij de St.-Niklaaskerk.
COVEIRSEELE. -- Deksel. Een inventaris van het St.-Janshospitaal
te Brugge, op f. 57 van de rekening over 1388, vermeldt « een boterscotele met eere coveirseele ». De inventaris van 1402 gebruikt het
w. « decsel » in een overeenstemmende lijst.
IMPOSTENAERE. — Belastingpachter. De Boursier van de Duinenabdij bij Veurne boekt in 1563 de volgende uitgave : « Item Joos
Weechsteen impostenaere voor een jaer impost... by appoinctemente
de comme van 48 ponden groten ende 6 stoop wens te 11 s. den stoop,
comt 579 lb. 6 s. par. ». (Rekening 1563, f. 15 v ; fonds Duinen).
Vgl. Impostmeester in WNT VI 1464. Impost omvat vooral accijnzen
of inkomende rechten.
LANSPASSADE. — Benaming van een gegradeerde, lager dan de
korporaal ; vice-korporaal. De Ieperse ontvanger Francois de Vos
brengt in 1581 een vergoeding in rekening die hij had uitbetaald
« an Antheunis van der Helst, lanspassade onder teerste vendel van
myn heere den collonnel. voor hem ende noch zes soldaten ». (Analectes HEB, dl. 39, p. 155). Vgl WNT s.v. lanspassaat. Uit ofra.
lanspessade, lancespessade, of misschien rechtstreeks uit it. lanciaspezzata (keurlans, keursoldaat).
PEYSTERZAC. -- Voederzak, haverzak ; wvl. peisterzak bij De Bo :
knapzak, zak waarin men voedsel meedraagt voor mensen en dieren.
De boursier van de Duinenabdij bij Veurne koopt in 1568 « vier
ellen canevets te 8 s. delle omme peysterzacx te maken ». (Hantbouck
1568, f. 74v ; fonds Duinen). Reeds in 1411 worden de « crebben
ende peysterzacken » voor de stedelijke militie van Brugge uit
« canevets » (canevas) vervaardigd. (Inv. de Bruges IV 96) .
TRENCHEVILNE. — De uiteinden van een voetboogpees (ook in
oorlogswerktuigen) afwerken. In 1326 ontving Jan van Boesinghe te
Ieper een dagloon van 3 sc. 4 d. « van trenchevilne de peisen van
den springhalen » plus een som van 4 s. 8 d. « van 8 pont garens,
daer hi meide trenchevilde ». (Comptes Ypres II 597). Van ofra.
tranchefiler, trenquefille bij Godefroy VIII 11 en X 798, die echter
geen tekst van vóór 1400 aanhaalt. Tranchefiler leeft voort als
vakterm in de moderne boekbinderij : besteken (het besteeksel aanbrengen) .
A. V.
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Vlaamse wagen
Het grote Oxford-Woordenboek (NED) neemt de benaming Flanders
wagon over (IV-1, 283) uit een « Military Dictionary » van Voyle
(1876) met bepaling : « a wagon suited to the transport of all light
stores ». Een lichte troswagen bijgevolg. Wanneer is die benaming in
Engeland ontstaan ? Ze moet veel ouder zijn dan 1876, het jaar van
de derde uitgave van Voyle. Moet men hier denken aan de veldtocht
tegen Napoleon of aan de tijd van «Malbroek» ?
G. V. D.

Paternosterknechten
In zijn Légende d'Ulenspiegel, vijfde boek, 2e kapittel, beschrijft
Charles De Coster het drieste optreden van « ces wallons Pater-noster
knechten, portant au cou de gros chapelets noirs... » in de jaren 1570-80.
Bij welke schrijver of in welke bron is die schimpnaam voor het eerst
te vinden ?
C. B.

Jan Scilders water
Dit water lag vóór het Hof van Cameroen te Lampernisse en wordt
vermeld in een akte van de abdij Cambron in 1335. Is er iets meer
over een familie (de) Scildere in Veurne-Ambacht bekend ?
J. D. L.

Thomas Lord Paget
Deze Engelse edelman, volgeling van koningin Mary van Schotland,
stierf in 1590 en werd begraven te Brussel. Is zijn grafmonument
bewaard gebleven ? Zo ja, op welke plaats ?
J. D. M.

Marktkroon op eerste graan
De eerste partij graan van de nieuwe oogst die op de Koornmarkt
te Gent aankwam, werd gekroond ; en de pachter die dat graan
gekweekt had, kreeg een patakon drinkgeld. Zo was het gebruik in de
jaren 1600. Is dit gebruik ook elders bekend ? of een ander gelijkaardig « oogstgebruik in de stad » ?
C. B.

Een felle kaart
«'k Had een kaarte om tegen den Turk te vechten » : zo hoorde
ik eens van een bejaard man, een « dulle kaarter » uit Lichtervelde.
Welke andere utidrukkingen zijn nog in gebruik om te zeggen :
'k had een kaart om het al te verslaan.
G. V.

Schreiboom te Langemark
Vóór de eerste wereldoorlog was de grote lindeboom van Langemark
zeer bekend ; de « schreiboom » noemde men hem ; zijn stam had een
omvang van 3,75 m en 't was de dikste boom van de streek, zei men.
Hij bestond nog in 1912 en is « in d'oorloge » gebleven. In hoever
is die vertelling van mijn oude zegsman, een Menenaar, juist ?
D. J.

Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 82, Brugge
Abonnementsprijs : 125 F.
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Slachtmaand 1963

Bijdrage tot de geschiedenis van een oude Wervikse familie

DE GALLANT'S
POORTERS VAN IEPER, MESEN EN BRUGGE
Sinds meer dan 350 jaar verblijven leden van de familie
Gallant te Wervik. Thans werd de tiende generatie aldaar
geboren ( 1 ) zodat de aanwezigheid van deze familie in het
Wervikse voor de toekomst verzekerd blijft. Aan de hand van
talrijke familiale archivalia en van gegevens die verzameld
werden door opzoekingen in de Belgische en Franse archieven,
pogen wij hier de geschiedenis van deze familie te schetsen,
waarvan men thans drie hoofdtakken kent, te Roubaix, Wervik
en Gent.
Etymologisch is « galant » rond 1360 het tegenw. deelwoord van ofra. « galer », waarvan ook het woord « gala »
komt, en heeft als betekenis « s'amuser, mener joyeuse vie ».
Galer heeft het Gallo-Romaanse ww. « walare » als oorsprong,
dat opklimt tot het Frankische « wal » en o.a. in het Engels
het woordje « well » gaf. (2)
De naam « Gallant » die, langs « walare » om, de betekenis
« se la couler douce » krijgt, zou dus enigszins op zekere epicuristische neigingen van de eerste dragers van de naam duiden.
(1) Op 22 mei 1962 werd Philippe Gallant geboren als zoon van de
Heer Louis Gallant, Lic. handels- en finantiële wetenschappen, en
Mevrouw, geb. Demeester.
(2) Bloch-von Wartburg, Dict. Etymologique s.v. galant. Dauzat,
Diet. Etymologique des noms de famille s.v. Galan. - De fna. wordt
op velerlei wijzen gespeld (Ghalant, Galant, Galland) en is vooral
in België en Frankrijk verspreid ; hij komt echter ook voor in Duitsland, Zwitserland, Spanje en zelfs in de Oekraïne. Volgens sommigen zou ook mlat. gallandus « geleerd » (Du Cange) in aanmerking
kunnen komen voor de etymologie.
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De gegevens van v6ór de Wervikse periode (1596) zijn lang niet
volledig, maar toch talrijk genoeg om de Gallant's tijdens de late
Middeleeuwen te volgen. De burgerlijke stand, die toen nog niet in
het leven was geroepen, kan ons dus geen inlichtingen verschaffen
nopens de juiste opvolging der generaties. Talrijke andere bronnen
echter laten ons toe de aanwezigheid van de familie in het Ieperse
te bewijzen. Na jarenlange opzoekingen denken wij dat de Gallant's
een oude poortersfamilie van Ieper en Mesen waren, waarvan een
tak in de 13e, 14e en 15e eeuw te Jabbeke en te Brugge gevestigd
was.
Reeds in de tweede helft van de 13e eeuw worden de Gallant's
in de annalen van Ieper en Mesen vermeld. Tot de tweede helft
van de 16e eeuw zijn Gallant's te Mesen aanwezig, terwijl zij te
Ieper tot volop in de 17e eeuw voorkomen. Vanuit Ieper en MesenWijtschate zouden met de tijd takken van de familie zich te Belle
(Bailleul), Nieuwkerke, Steenwerck, Komen en Wervik vestigen.
Op 23 mei 1280 was Willelmus Galant in proces te Ieper, tegen
Moratam de Poule. Op 8 mei van hetzelfde jaar was dit ook het
geval met Paulus Ghelant tegen Johannes Onvervarre. In 1281 en
1289 wordt een zekere Coppinus Ghelant ve rn oemd. Op 4 mei
1307 betaalt Lauwerin Galant « qui s'en ala manoir hors de le
ville » een uitgangsrecht (issue) van 45 schellingen. (3)
Tijdens de 14e eeuw was Jean Gallant bode van de stad Ieper.
Uit de stadsrekeningen weten wij dat hij veel reizen ondernam
op bevel van de stadsmagistraat. Hij was eerst rond 1339-1340 klerk
van jehan de Doway. Later, tussen 1350 en 1353, ondernam hij een
reis in Frankrijk : « A jehan Galant d'un voyage fait en france
pour guerre Monseigneur de Flandres. . » ; in dezelfde rekening :
« A Jehan Galant en rabat de ce kon lui devait de son compte
des host devant alost ». De stadsrekeningen van november 1352
tot november 1353 vermelden dat Jehan Gallant samen met Georges
Belle naar Gent reisde in dienst van de Gravin van Namen :
« Georges Belle et jehan Gallant et 1 servant et 1 garçon pour
leurs depens á Gand pour Ia course de Madame de Namur de
5 jours ».
Rond dezelfde tijd gaat Jehan Gallant met Georges Belle en
Nicole de Lo voor elf dagen naar Lessinghe. Ten slotte onderneemt Jehan Galant in 1353 een reis naar Parijs : « A Jehan
Galant envoiet à Paris pour ses cous et despens de 38 jours pour
y fois . 31 ponden ». Tijdens de volgende jaren wordt dezelfde
messagier Jehan Gallant nog veelvuldig vermeld en wordt hij
vergoed voor zijn reiskosten en voor zijn « perkament » (frochines) (4 ) .
(3) Des Marez-De Sagher, Comptes de la ville d'Ypres I 218.
(4) Kon. Bibl. Brussel. Fonds Merghelynck, Comptes d'Ypres.
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In 1397-98 kent men een zekere « Galante » te Ieper die messagier was van de Rekenkamer van Rijsel en naar deze laatste stad
gestuurd werd door de Ieperse stadsmagistraat met een brief van
de hertogin van Bourgondië die meldde dat de hertog naar Rijsel
zou komen ( 5) .
De Gallant's van Mesen, die wellicht nauw verwant waren met
deze van Ieper, kennen we voor het eerst in 1293. Op 21 maart
van dat jaar verkoopt een zekere Egidius Galant twee huizen aan
Jan van Rozebeke, kanunnik te Kortrijk, en zijn zuster Beatrix,
zoals blijkt uit de stichtingsoorkonde van de kapel van Rozebeke (6 ) .
Op het einde van de 13e eeuw wordt ook te Mesen Gilles Gallant
als schepen vernoemd ( 7 ). In het testament van de abdis van
Mesen, Aelis d'Auchy, (opgesteld te Rijsel op 19 september 1328),
wordt Belle Galant onmiddellijk na de nicht van de overledene,
Margue rite de Coupes, en váór haar biechtvader, bedacht met een
gestoffeerd bed ( 8) .
Uit brieven van de schepenen van Waasten, dd. 1 aug. 1364,
vernemen wij dat Paul Galant, poorter van Mesen en echtgenoot
van Joanna, een jaarli jkse en eeuwige rente verschuldigd is aan de
abdij. Als waarborg staan zij verscheidene eigendommen af aan
Adam le Petit, kapelaan van Mesen (9) . Waarschijnlijk hadden
de Gallant's van Mesen toen met moeilijkheden te kampen, gezien
in 1389 Margareta, abdis van Mesen, « un lieu manoir nommé
Ghalant, avec deux mesures de terre, situé à Messines en la rue
d'Armentières » verhuurt aan Pierre en Catherine de le Helinghe.
Hieruit mag men wellicht besluiten dat de familie toen niet meer
het goed bezat waaraan ze haar naam had geschonken ( 10 ) .
Naamdragers Gallant verschijnen ook te Brugge. In een grafelijke akte van 2 juni 1298 worden Jehan Galant, Colin Galant
en zijn zoon Iwadin genoemd in de reeks van de muntslagers in
Vlaanderen ( 11 ) . Een zekere Pieter Galante was in 1379-1382 pensionaris van de stad Brugge ( 12 ) . In 1447 ontmoeten we een
Margareta Gallant, dochter van Jakob, als tweede echtgenote van
de Brugse patriciër Christoffel van Themseke ( 13 ) . Een Jakob (en
diens echtgenorte Maroye) en een Michiel Ghalant waren in 1485
begraven in de 0.-L.-Vrouwekerk ( 14 ) . Op 30 augustus 1472 werd
(5) Diegerick, Inventaire des chartes et documents.
(6) Rijksarchief Brugge, blauw nr. 11472 : « Item erga Egidium
Galant duas mensuras sitas super stratam de Witescate, super
quas aut alterum earum sita est grangia una. Quae mansurae valent
septuaginta solidos b landrenses annuatim. >>
(7) De Sagher, Notice sur les archives communales d'Ypres, p. 97.
(8) Diegerick, Inventaire des chartes... de l'ancienne abbaye de
Messines, p. 104 (Brugge 1876).
(9) Diegerick, Inventaire Messines, p. 121.
(10) H.R.F. Terrien. Histoire de l'ancienne abbaye de Messines,
p. 277 (Ieper 1912).
(11) (illiodts, Inventaire de Bruges III 127.
(12) Idem II 365 387 407.
(13) Gailliard, Bruges et le Franc VI 28.
(14) Gailliard, Inscriptions funéraires... Eglise Notre-Dame 101 107.
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Jacobus Galant de Brugis op de rol van Leuvense universiteit
ingeschreven.
Tot in de tweede helft van de 16e eeuw treft men Gallant's aan
te Mesen en Wijtschate. Waarschijnlijk hebben zij allen de vlucht
genomen tijdens de godsdienstige beroerten in Vlaanderen.
Te Wijtschate wordt Jan Gallant vermeld in een akte van
22 juli 1557 als vader van Pieter Gallant, die « schuld kent aan
Sebastiaen van Saceghem tot Menen, zoon van Joos ». Het gaat
om een erfelijke surrente van 36 ponden parisis en als borgen treden
op Jacques Gallant, zoon van Joos, en Gilles de Leene, zoon van
Denis in Wijtschate (15).
Vier jaar later, op 18 april 1561, wordt Daniel Galland van
Steenwerck tot de brandstapel te Duinkerke veroordeeld ( 16) . De
baljuw van deze stad had hem samen met P. Annoot in de herberg
« Beselare » op 18 november gearresteerd en beiden in het bezit
van verboden boeken gevonden. Onder de ketterse boeken die ze
bij zich hadden kwamen o.m. voor « Het Nieuwe Testament
geprent bij Steven Mirmans » uitgegeven te Antwerpen in 1545
en « Den Cleenen Cathecismus der Duytscher Ghemeente van
London ». Het vermelden van Steenwerck en Mesen na de naam
van Daniel Gallant duidt wel op de afkomst van de veroordeelde
en bewijst het verband dat er bestond tussen de Gallant's in beide
gemeenten. Vanaf het einde van de 15e eeuw komt de familie
veelvuldig voor te Steenwerck waar ze een leen bezat naast dat van
jean de Caesticker ( 17) . Vooral Bossaert Gallant had een groot
aantal kinderen die meestal in het huwelijk traden te Steenwerck
en allen poorters van Ieper waren ( 18) .
Ook te Belle maakten de Gallant's zich berucht in de Geuzentijd,
zodat vele leden van de familie uit de stad werden verbannen.
Op 27 november 1559 worden Henri en Clara Gallant, vrouw
van Pieter Manin en moeder van Katheline, verdacht van ketterij.
De vrouw van Henri Gallant, Joryne van de Walle, wordt eveneens vervolgd. Later, op 29 maart 1568, ondertekent Alva de
beslissing van de Bloedraad waarbij Barbara Gallant en haar man,
de wever Franchois Rogere, voor eeuwig met verbeurte van hun
goederen uit Belle worden verbannen ; ze hadden deelgenomen aan
de beeldenstorm in de kerk van Estaires (Stegers) (19).
Op 24 januari 1568 bekrachtigt de Raad van Vlaanderen de
brieven waarbij aan Pierre Gallant, die de procureur-generaal meester
(15) Stadsarchief van Menen. Reg. B (wetsakten) .
(16) H.Q. Janssen. De Kerkhervorming in Vlaanderen I 185 (Arnhem 1868). E. De Coussemaker. Troubles religieux du XVIe siècle
dans la Flandre Maritime IV 354-356 (Brugge 1876).
(17) Merghelynck, Vade-Mecum Nr. 129, Boek 49, p. 720.
(18) Idem Nr. 18, Boek I tot V en volgende.
(19) De Coussemaker, Troubles religieux II 349. - In 1568 werd
ook een Gilles Gallant uit Belle verbannen.
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Jan de Breyne had vermoord, genade wordt verleend ( 20). De
genadeverlening gebeurt met de goedkeuring van de Soeverein
Baljuw van Belle en drie familieleden van het slachtoffer : Paul
de Hoorene, Georges Doucet (of Douret) en Michel de Breyne
« montsoendere ».
Op 4 augustus 1521 was ook een zekere Pierre Gallant, zoon
van Casin uit Belle gehuwd te Westouter met Jeanne Reynaults,
dochter van Laurent, van Westouter (21).
Sommige v an de Gallant's van Wijtschate zijn bij de Spaanse
herovering uitgeweken naar het Noorden.
Te Leiden verschijnt op 14 januari 1594 Maerten Gallant van
Wijtschate voor de overheid en kondigt aan dat hij wenst te huwen
met Jacomyntgen Medeges « van Hondschote in Vlaanderen ». Hij
wordt vergezeld door Michiel de Witte, zijn kozijn, en door Maeliaer Verschage « zijn goede bekende ». Zijn echtgenote heeft als
getuigen haar zuster Jannetge Mesmaers en haar vriendin Jacomyntje de Baere, allen Vlamingen die naar het Noorden waren
uitgeweken. Het huwelijk werd voltrokken op 30 januari 1594 in
de gereformeerde Sint-Pieterskerk van Leiden. Later op 4 juni
1606 hertrouwde Maerten Gallant in dezelfde Sint Pieterskerk met
Grietgen Brels « v an Dernoutre in Vlaenderen ». Van geen van
beide huwelijken zijn ons afstammelingen bekend (22)
De Gallant's van Belle, die eigenaar waren van lenen op de
Oosthouck en Westhouck ('23 ), deze van Mesen-Wijtschate en
van Steenwerck, telden dus een aantal familieleden die uiterst
hervormingsgezind waren. Andere waren wellicht niet verwikkeld
in deze strijd of ontsnapten aan de vervolgingen. Hoe dan ook, de
Reformatie had de familie ernstig a angetast en talrijke Gallant's
werden door de Spaanse repressie getroffen.
Te Ieper, waarvan de meeste Gallant's poorters waren, treedt
geen enkel man met die naam in het huwelijk tussen 1570 en 1600.
Tijdens de volgende eeuw, tussen 1600 en 1650, telt men 7 gezinnen die dit patroniem dragen te Ieper. Onder hen komt Jacques
Gallant voor die in 1600 huwt met Jeanne Mevins, een weduwe (24).
Waarschij nlijk is het dezelfde die op 31 maart 1588 door de stadsmagistraat als « meulemacker » samen met Co rn eille de Wilde
wordt betaald « voor diverse leveringen ».
Misschien is deze Jacques Gallant de man die voor het eerst
met dit patroniem in de Wervikse annalen bekend is en in 1596
aldaar als « deelsman » optreedt.
(20) Rijksarchief Gent. Raad van Vlaanderen, serie B. 1566-1568,
f. 121v.
(21) Merghelynck, Vade-Mecum Nr. 18, Boek IV.
(22) Leiden, Rechterlijk Archief, Inv. no 89, deel C fo. 64 en deel F
fo. 93v.
(23) Merghelynck, Vade-Mecum Nr. 47, A p. 27.
(24) Rijksarchief Brugge. Huwelijksregisters van Ieper, op naam
van de vrouwen.
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De huidige drie hoofdtakken van de familie (Roubaix-WervikGent) hebben, volgens de burgerlijke stand van Wervik, Pierre
Gallant die gehuwd was met Marie Alman, als stamvader. De
namen van beide komen voor in de huwelijksakte van hun zoon
Francois Gallant, toen deze op 23 juni 1653 in het huwelijk trad
met Jeanne de Lahousse, weduwe van Henri Haubourdin en
dochter van Antoine en Jacoba de Molle. De getuigen van de
plechtigheid zijn Antoine Feys en Jacques de Ruelle.
Hetzelfde document vermeldt dat Pierre Gallant-Alman uit Komen stamt (oriundus de Comene), maar hij wordt er noch in
de huwelijkstafels noch in de overlijdenstafels gesignaleerd. Hoewel
in de eerste helft van de 17e eeuw vier gezinnen de naam Gallant
te Komen dragen is de familie er slechts sedert één generatie
gevestigd, en verschijnt de naam niet in de annalen van Komen
vóór die tijd ( 25) .
Francois Gallant - de Lahousse is dus de eerste rechtstreekse voorvader van het huidig geslacht die te Wervik in het huwelijk trad.
Zoals zijn vader wordt hij noch te Wervik noch te Komen in de
geboorte- of overlijdensakten vermeld.
De eerste Gallant die in de archieven te Wervik genoemd wordt
is Jacques Gallant in 1596. Op 16 october v an dit jaar wordt hij
samen met Caerel Couteel als deelsman te Wervik vermeld. Men
mag dus aannemen dat Jacques Gallant voldoende gekend was
door de magistraat van de stad en waarschijnlijk reeds sedert meerdere jaren aldaar verbleef ( 26) .
Achttien jaar later, op 3 augustus 1614, treden te Wervik een
zekere Jacques Gallant en Jeanne Le Cointre in het huwelijk.
Charles Gallant en Louis Le Cointre, bloedverwanten van beiden,
zijn getuigen bij de huwelijksinzegening (27).
Op 18 october van hetzelfde jaar wordt te Wervik een meisje
gedoopt waarvan de voo rn aam onleesbaar te geworden in het register
maar wier ouders Franciscus Gallant en zijn echtgenote Maria
waren. Dat deze personen tot dezelfde familie behoren lijdt geen
twijfel, maar tot op heden kon men hun verwantschapsgraad met
Pierre Gallant-Alman niet nader bepalen. Eén feit is zeker : ten
minste sedert 1596 verblijven Gall ant's te Wervik.
Pierre Gallant-Almari wordt in 1660 in de stadsrekening van
Wervik vernoemd als messagier van Ieper op Brussel : « Gherestitueerd an Pr. Gallant, bode van Ieper op Brussel, voor Gilles
Buvet, solliciteur aldaer L. par. 52-16-0 » ('28) .
(25) Francois Galland X Marguerite Hughelot ; Jean Galandt X
Marie Samain ; Pierre Gallant X Catherine Desmuliers ; Francois
Galan X Catherine Cornille.
(26) Deelslieden werden aangesteld om de scheiding en deling van

een nalatenschap te doen.
(27) Leden van de familie Le Cointre worden veelvuldig in de
tafels van de burg. stand van Wervik vermeld en waren sedert lange
jaren aldaar gevestigd.
(28) Stadsrekeningen Wervik 1659-1660.
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Mr. Gilles Beuvet, die tot een Brugs patric iërsgeslacht van rechtsgeleerden behoorde, had moeten optreden bij Don Cussacq « maistre
de camp », aanvoerder van de Ierse ruiterij, waarvan Wervik de
garnizoenstad was. De wervikse stadsmagistraat vroeg de vrijlating van één van zijn schepenen die samen met een zekere Berger
te Veurne in de taveerne « La Fleur » wederrechtelijk gevangen
werd gehouden (29).
Ridder J. B. Beuvet, Heer van Ter Vichte, zou later in 1715 de
kleinzoon van Pierre Gallant-Alman, Laurent Gallant-de Buus
(1654-1729) aanstellen als baljuw van Elslande en Ter Campt,
onder Geluwe en Wervik.
Dat Francois Gallant-de Lahousse reeds vóór zijn huwelijk
(1653) te Wervik verbleef wordt bewezen door een brief die hij
in dat jaar richtte aan de stadsmagistraat, naar aanleiding van
schade die hij door de aanwezigheid van de Franse troepen had
geleden : « . Monsieur le Bourgmestre et Eschevins de la Ville
de Wervyck vous donne à cognoytre des dépens faits par les soldats
du régiment du Marquis de Farde par moi Francois Galant en
l'an 1653... ».
Francois Gallant betaalde in 1658-59 10 pond. par. belasting
op een stuk grond « in de Speystrate en omtrent St Maarten ».
In 1660 betaalde hij ook grondbelasting voor een stuk grond in
de Leiestraat aan de Leiebrug. In het zettingboek van 1661 wordt
Francois Gallant gesignaleerd als eigenaar van een herberg met een
stuk land van 2000 roeden dat hij voor de helft deelt met Jan
Decupper. Hij is verder eigenaar van 2000 roeden die hij deelt
met Boniface-Francois de Buus, de latere burgemeester van de stad
die straks zal genoemd worden.
In de zetting van 1662 komt Francois Gallant voor met een
herberg en 1600 roeden grond waarvoor hij 20 ponden betaalt. In
1668 wordt hij vernoemd als pachter van de « Bretant thiende ».
Het volgende jaar is hij ook pachter van de « Bretant thiende »
samen met Jan Le Cointre en wij vernemen dat dit slaat op
5412 roeden land te Wervik.
Na het overlijden van zijn echtgenote Jeanne de La Housse
trad Francois Gallant in 1659 voor een tweede maal in het huwelijk
met Catherine Bosschaert, dochter van Pierre en Marie de Heine.
Uit het eerste huwelijk waren gesproten : Laurent (° 1654/t 1729)
en Marie (° 1656 en waarschijnlijk te Menen overleden in 1683)
(29) De Wevikse schepen werd meegevoerd naar Veurne toen het
regiment naar deze stad vertrok. De stadsmagistraat stuurde een
brief aan « Son Altesse » en aan de baljuw van Veurne. Deze laatste
antwoordde dat hij bevel gegeven had de gevangene vrij te laten,
maar dat de soldaten die de taverne « La Fleur » bewaakten weigerden het bevel uit te voeren. Don Cussacq antwoordde in het Frans
en deelde mee dat hij de zaak aan Brussel overdroeg en dat de
schepen geen overlast werd aangedaan.
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terwijl uit het tweede huwelijk ons vijf kinderen bekend zijn :
Sybille (° 1660, huwt op 5 juni 1717 met Ambroise Behaeghe, en
overlijdt in 1730) ; Suzanne (° 1662, huwt op 20 mei 1689 met
Roland Delannoy) ; Simon (° 1665) ; Antoine (° 1667 en waarschijnlijk ook te Menen overleden in 1684) en Jean (° 1670, huwt
op 27 juli 1700 met Jeanne Isabelle Behaeghe) .
Van 1710 tot het jaar van zijn overlijden in 1713 was Jean Gallant Prins van de Wervikse rederijkerskamer « De Drogaers », ook
de Sint Michielsgilde genaamd. Men weet dat hij prijzen heeft
uitgereikt (waarschijnlijk stukken tin) voor het declameren van
refreinen en het zingen van liederen.
Francois Gallant overleed tussen 1669, het jaar waarin hij voor
het laatst in het zettingsboek van Wervik voorkomt, en 1671. Op
26 februari van dat jaar stuurt het Kapittel van Rijsel (St Pieters)
een brief aan de hoogbaljuw van Wervik waarin medegedeeld
wordt dat Jan Le Cointre als borg van wij len Frans Gallant 660 pond
parisis solidair te betalen heeft voor tiendeschuld (rendage de dimes) .
Over de oudste zoon van Francois, LAURENT GALLANT, rechtstreekse voorvader van het huidig geslacht, bezitten wij aanzienlijk
meer inlichtingen. Als baljuw van de heerlijkheden van Elslande en
Ter Campt, als tussenpersoon in zekere gildeaangelegenheden, nara
hij actief deel aan het openbaar leven te Wervik. Als meestertimmerman voerde hij te Wervik alleen reeds verschillende belangrijke openbare werken uit.
Op 30 juni 1680 was Laurent Gallant in het huwelijk getreden
met Jeanne Claire de Buus, dochter van notaris Jacques de Buus
en Marie van de Walle. Jeanne-Claire de Buus was poorteres van
Ieper en behoorde tot een zeer oude Wervikse familie die meerdere
burgemeesters en schepenen aan de stad schonk en reeds in de
13e-14e eeuw onder de schenkers van de armentafel van Wervik
voorkomt ( 30 ) . Bonifacius-Francois de Buus, die met de vader van
Laurent Gallant een perceel grond te Wervik deelde, schepen en
later burgemeester van de stad werd, was ook de stichter van het
geslacht de Buus d'Hollebeke.
Twee jaar v6ór zijn huwelijk (1678) wordt Laurent Gallant, die
toen 24 jaar oud was, vermeld in de kerkrekening van Sint-Medardus • hij werkte vooral aan de vernieuwing van de St.-Magdalenakerk, zoals blijkt uit de volgende rekeningpost (1677-1679) :
, (30) Naamdragers de Buus of de Buys komen voor in het Wervikse « Rode Bouc », dat de stichtingen en schenkingen ten voordele
van de armentafel opgeeft. Het Rode Bouc, geschreven in 1410, is
een kopie van het « Zwarte Bouc » dat dateerde van vóór de verwoesting van Wervik (1380) en in de eerste wereldoorlog is verloren
gegaan. -- Over de thans uitgestorven « de Buus » die ca. 1700 heren
van Hollebeke, Montenberg, Ten Hove, Kerckhove en Baeswalle
waren, zie Merghelynck, Vade-Mecum ; Annuaire de la Noblesse
Beige XIX (1865), waar hun wapen beschreven wordt.
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« Betaelt an Laurens Gallant, temmerman, van af gheli j t thebben
de cappe van de kercke van Ste Maria Magdaleene ; ende an
deselve over ghemaeckt thebben de cappe up de nieuwe capelle
ofte coor van Ste Maria Magdalena ; over het afleggen van
schallien ende het decken van de nieuwe capelle ofte coor ;
afleveren van 4500 bricken van de voorseide kercke ende hondert manden calck ; teghels ende calck om te paveren ; ij zerwerk ende naghels, calck ende calckasschen, loot ; (ook nog :
betaelt aan M. Clais voor leverynghe van haen ende twee balken
staende up het naeldeke van voorseide capelle) ». In totaal
1694 pond parisis.
Deze ombouw van de Magdalenakerk omvatte verder : « betaelynghe... ghedaen van kueschen ende leverynghe zo tot het demoliren van Ste Maria Magdalene kerck, als wederom upmaecken
van de coor van de zelve kercke ; betaelt van ghesuuvert thebben
104.000 briecken ».
Op 27 januari 1680 ontvangt Laurent Gallant nog 24 pond par.
voor t afgheleyt te hebben de cappe van St Magdaleene kercke .
met order van het magistraet ». Op 21 november 1680 betaalt de
stad hem 7 pond par. voor een bijzonder werk dat hij met zijn
werklieden heeft gepresteerd « eenighe diensten ende overwerck ghedaen hebben tot het upmaecken van de coor van Magdaleene
capelle ; soo int voeren van het hout van de peerstallen up Ste
Martens kerckhof deser stede naar de voors. capelle mits de kerckmeesters gheen peerden en conden vinden om 't zelve hout te
transporteren ; ghemaeckt een naeldeke om te stellen up de voors.
capelle ende alsoo het niet ghemaeckt was naer den sin of te wille
van het magistraat, heeft den heere bailliu an hem Gallant gheordonneert een ander te maecken met belofte van satisfactie ende alle
welcke debvoiren zoo van 't voeren van tvoorseide hout als tmaecken
ende hermaecken van tvoors. naeldeke. . ».
In deze rekening wordt Laurent Gallant « meester temmerman »
genoemd. De omvang van dit kerkewerk toont evenwel genoeg aan
dat Laurent in feite als aannemer optrad. Bij het nagaan van de
rekeningen van de gemeenten in de buurt van Wervik, zouden
wij wellicht andere openbare werken aantreffen die door hem
werden ondernomen.

In 1685 wordt hij betaald voor een werk dat hij uitvoerde in het
Heilig Geesthuis, het huis der armen, thans nog 't Geesthuis genoemd : « rant pour avoir faict la cense appartenant à la Pauvreté
occuppé par les enfants de feu Michel Six. pour avoir plasqué
de terre quelques édifices de ceste maison du Saint Esprit et couvrir
de paille. . ».
Tijdens de oorlogen van Lodewijk XIV zal Laurent Gallant tot
tweemaal toe, samen met zijn familie, gaan wonen in de St.-Medarduskerk om aan de baldadigheden van de legers te ontsnappen.
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In 1695-1696 betrekt hij « een seker plaetske, alwaer hij eenen
zolder ghemaeckt heeft, boven de deure van 't groot portael » en
« een zelfde plaetske aan dezelfde zijde ». Voor de eerste plaats
betaalt hij 3 pond. 3 s. en voor de tweede 3 pond 12 s. pacht.
In 1710 zullen Laurent Gallant en zijn halfbroer Jean, die
dat jaar Prins van de Droogaers werd, tot dezelfde kerk hun toevlucht nemen. De eerste heeft zich met de zijnen verschanst
« dans une petite chambre batty desseur l'autel de Notre Dame,
occupée par Walter Poltie » en de tweede vond onderdak « sous
une voute dessus l'orgle ».
Laurent Gallant-de Buus, waarvan wij weten dat hij v66r 1678
een erfelijke rente had gekocht op Jan-Baptiste Roykens en Francoise Pasteur, kocht in 1700 bij openbare verkoping van de weduwe
van Jean Delmotte, een huis op de Steenakker *te Wervik.
Dat huis, genaamd « De Colve », zou tot op het einde van de
18e eeuw de residentie van de familie blijven ( 31) . Dit vroegere
lokaal van de Wervikse Kolveniersgilde was sedert 1421 belast met
een rente ten voordele van de Priorin van het Sint-Jorishospitaal
te Menen (32) . Het was een zeer oud en tamelijk belangrijk gebouw.
Laurent Gallant, die nog in talloze andere archiefstukken vermeld wordt, werd in 1715 baljuw van de heerlijkheden Elsland en
Ter Campt, zoals blijkt uit de volgende akte van de heer : « Nous
soussignés estant informé des mérites et capacités du Sieur Laurent
Gallant, demeurant sur le « Steenacker » en Wervy et pour la
bonne amitié que nous lui portons, l'avons commis et estably pour
bailly des Seigneuries d'Eslande et Ter Campt, sextendant dans la
paroisse de Gheluwe et Wervy... 21 mars 1715, ledit Gallant a
presté serment comme baillu... ».
Laurent Gallant komt, samen met zijn zuster Suzanne en zijn
broer Jan, in 1672 voor op de ledenlijst van de Gilde van het
Heilig Rozenkranske, gesticht in de St.-Medarduskerk op 15 Augustus 1633. Tot in 1853 worden afstammelingen lid van deze gilde.
Laurent Gallant had 7 kinderen :
Marie-Jeanne ( 0 1681, huwt in 1713 met Judocus Ghesquiere).
Jacques-Laurent (° 1685, huwt eerst in 1715 met Marie-Jeanne
Doyen en vervolgens in 1727 met Marie Ottevaere) .
Marie-Catherine ( 0 1689, huwt in 1724 met Jean Remaux) .
Marie-Francisca (° 1687, huwt in 1727 met Jean Gheerbrandt) .
Marie-Madeleine (° 1691, ongehuwd overleden in 1715) .
Charles-Auguste (° 1694, huwt eerst in 1721 met Marie-Catherine
Doijen en vervolgens met Marie-Jeanne Delampain) .
Petronelle-Thérèse (° 1696) .
(31) Stadsarchief Wervik E/5, jaar 1792.
(32) Zie Cartulaire de 1'Hospice St.-Georges a Menin, uitgegeven
door J. Carpentier in Handelingen van de Kon. Geschied. en Oudh.
Kring van Kortrijk, nieuwe reeks, XX (1942-43), p. 185 en 237.
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Uit het huwelijk van Jacques-Laurent Gallant I met Marie-Jeanne
Doyen sproten acht kinderen, o.a. :
Jacques-Laurent II, geboren te Wervik op 25 augustus 1716,
huwde voor de eerste maal in 1749 met Isabelle Steenkiste en in
1760 met Bonne Joseph de Rocq, dochter van Philippe en Marie
Catherine Cordonnier. Jacques Laurent II is de stichter van de
tak van de Gallant's van Roubaix. Zijn afstammeling M. AlbertJean-Joseph-Ghislain Gallant, nijveraar te Roubaix, die in 1946
het honderdjarig bestaan vierde van zijn fabriek, is tevens het
hoofd van de familie (33).
Een jongere broer van Jacques-Laurent II, Pierre-Augustin I
(zijn zoon en kleinzoon zullen ook dezelfde voornamen dragen)
geboren op 3 januari 1721, trad op 24 november 1750 in het
huwelijk met Marie Van Damme, en overleed in 1787. PierreAugustin I werd de stichter van de jongere tak te Wervik, en
bij het huwelijk van zijn kleinzoon Henri-Joseph Gallant, broer
van Pierre-Augustin III, is de Gentse tak van de familie ontstaan.
De zoon van Laurent Gallant - de Buus, Jacques-Laurent GallantDoyen (later Ottevaere) en zijn beide kleinzonen Jacques-Laurent II
en Pierre-Augustin I, waren allen meester-timmerman te Wervik.
Net als voor Laurent Gallant vermelden de stadsrekeningen dikwijls
openbare werken die zij hebben uitgevoerd, o.a. aan de Leiebrug
en aan de kerktoren.
Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog leverde Jacques-Laurent
Gallant-Ottevaere volop aan de legers van Lodewijk XV : (34)
« travaux de toutes espèces, fourrages, pionniers, voitures etc. de
Sa Majesté Très Chrétienne et de ses troupes cantonnées en cette
ville pendant l'hiver 1745-46... 280-15-0 livres, argent de Lille... ;
livraison de tables, bancs etc.. 751-2-3 livres argent de Lille (1746) ;
fourragien, pionniers en convooiwagens voor de Fransen .. 632-0-0
ponden rijsels geld ».
Tijdens drie generaties dus waren de Gallant's ambachtslieden
te Wervik. Hun afstammelingen zouden dan ook tot heden ten
dage in handel en nijverheid vertegenwoordigd blijven.
De tak van Roubaix dankt beslist zijn huidige bloei aan
Louis-Joseph-Henri Gallant, achterkleinzoon van Jacques-Laurent II
die als bediende in de Firma Lauwyck te Komen rond 1850 debuteerde. Van hem schreef men : « C'est de 1850 a 1870 surtout
que se concrétise sa promotion sociale : plusieurs perfectionnements
de la fabrication qu'il suggère à son patron, lui valent d'abord le
droit de passer contre-maître ; quelques années plus tard l'esprit
ingénieux de Gallant vaut a l'usine d'autres inventions pratiques :
l'employé talentueux poursuit ses recherches et ses travaux ; it
(33) Usines Albert Gallant de Roubaix et Bernay.
(34) Rekenkamer, jaar 1745 (nr 38.595), kap. 9 (Travaux et
Fournitures) .
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des rubans ; it perfectionne le métier à tisser dont it permet une
» (35).
production considérable
Henri Gallant, die zich alleen van zijn derde voornaam bediende,
werd associé van Joseph Lauwick en nam samen met hem deel aan
de Wereldtentoonstelling van 1867 te Parijs. Samen ontvingen
zij de hoogste onderscheiding voor hun verwezenlijkingen op Gebied
van de lintweverij en de sociale voorzorg. In 1875 ontvangt Henri
Gallant zijn eerste gouden medaille van de Société Industrielle du
Nord. Later in 1891 komt het ganse bedrijf onder zijn naam te
staan. In 1897 werken vierhonderd werklieden in de fabriek van
Henri Gallant et Cie. Op de vooravond van de eerste wereldoorlog telt de Firma Gallant zevenhonderd weefgetouwen. In
tussentijd had deze grote bedrijfsleider een andere fabriek te Saint
Martin de Bienfaite (Calvados) in het leven geroepen om aan de
steeds toenemende vraag in de lintweverij te beantwoorden.
Henri Gallant was geboren te Wervik in 1837 als zoon van
Pierre-Joseph en dezes tweede echtgenote Marie R. C. Leleu. In
1865 huwde hij met Julie-Sophie Peperstraete, dochter van LouisFrancois en Catherine J. J. Boucquillon. Het gezin zal acht kinderen tellen.
De oudste zoon, Louis-Henri-Jules Gallant, trad in het huwelijk
met Gabrielle van Elslande, achterkleindochter van Augustin van
Elslande, Heer van Ter Beke ( 3 '). Twee van hun kinderen sneuvelden tijdens de eerste wereldoorlog : Henri in 1914 en Paul
in 1916 als officier bij de Franse luchtmacht. Hun dochter Marie
Gallant huwde met Burggraaf Antoine R. J. de Vaudière de Vitrac
d'Abzac en verbleef op het kasteel van La Pomélie te Saint Paul
d'Evjeaux (Haute-Vienne) .
Een andere zoon van Henri Gallant, Paul Albert Gallant (18801928) was in 1905 te Warhem (Noord-Frankrijk) met Elise E. L
Wemaëre in het huweliik getreden. In 1903 had hij zijn vader
opgevolgd aan het hoofd van hun bedrijf.
Verder had Henri Gallant vier dochters. Louise Gallant huwde
met Joseph Labis. nijveraar te Moeskroen, ere-voorzitter en stichter
van de Kamer voor koophandel aldaar ; Julie Gallant huwde met
Félicien L. C. T. Hocedez, burgemeester van Luinone, verbleef op
het kasteel Hocede7 ( 37 ) en overleed in 1927 te Castellane (BassesAlpes) ; Valentine Galant huwde met de Franse Generaal Maurice
Wemaëre ; Marie Gallant huwde met de nijveraar M. de Brouckere.
(35) Revue du Nord, t. XLI, nr. 161 (jan.-maart 1959).
(36) De Van Elslande's, een oude familie van Wervik en Geluwe,
zijn meermaals verwant met de Gallant's. Ze voeren als wapen •
van zilver met paal van sabel beladen met vier strepen van6 goud
en verg ezeld van vier groene klaverbladen.
(37) Nord-Eclair, 18 april 1959 : Le vieux cimetière et le souvenir
de la famille Hocedez a Luingne.
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De tak van de familie die te Wervik bleef zijn de afstammelingen van Pierre-Jean Gallant, zoon van Pierre-Augustin III, die
in 1856 huwde met Amélie Scohy, afkomstig van Gilly (38 ) .
Tot deze tak behoren :
Wijlen Alphonse Gallant, pastoor van Bossuit (1918-1939).
Alphonse-Joseph Gallant was de zoon van Pierre-Jean en Amélie
Scohy. Hij werd geboren te Wervik in 1864 en overleed te Avelgem in 1952. Priester gewijd te Brugge in 1890, werd hij achtereenvolgens leraar aan het bisschoppelijk college van Veurne (1890) ,
aan het Sint Leogesticht te Brugge (1897), directeur van het Wezengesticht te Sint-Kruis (1907), onderpastoor van Sint-Denijs (1912) .
Van 1915 af was hij deservitor en van 1918 pastoor van Bossuit.
In 1950 vierde hij zijn diamanten jubileum als priester.
De Heer Michel Gallant, die gedurende 27 jaar (1932-1959)
gemeentesecretaris van de stad Wervik was en als zodanig zich
buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt.
De Heer Paul Gallant, zijn broer, werd in 1920 regeringscommissaris bij de oorlogsschaderechtbank van Poperinge en de vijfde
kamer van Wervik. In 1925 werd hij directeur van een belangrijk
jutebedrijf in Wervicq (Frankrijk). Van 1938 tot 1946 was Paul
Gallant gemeenteraadslid van Wervik en in 1952 werd hij erekommandant van het stedeli j k brandweerkorps. Het is vooral als
historicus dat Paul Gallant faam geniet en over enkele weken zal
van hem een enig en breedvoerig werk verschijnen dat gewijd is aan
de toponymie van Wervik. Sinds jaren is hij tevens voorzitter van
de Stedelijke Oudheidkundige Commissie (39).
De tak van Gent zag het daglicht toen Hippolyte-Henri-Joseph
Gallant-Renier, zoon van Henri-Joseph en Victoire-Brigitte Storme,
geboren te Wervik in 1860, Menen verliet op het einde van de
vorige eeuw en zich te Gent kwam vestigen. In 1888 had hij een
zaak van scheikundige producten gesticht die de naam « Azurite »
droeg. Zij n afstammelingen zijn thans vooral in de Gentse handel
en nijverheid vertegenwoordigd.
Tenslotte vermelden wij nog dat er naast de huidige drie takken
van de familie in de 17e en 18e eeuw een vierde tak te Menen en
Belle (Bailleul) bloeide, die thans uitgestorven is.
De stamvader van deze vierde tak was Paul Gallant, licentiaat
in de geneeskunde, die als weduwnaar (viduus jubilarius) in 1671
huwde met Petronelle Descamps, dochter van Charles en Petronelle
Chombar. Paul Galland, die in het zettingboek van Wervik vermeld
wordt als « docteur » en eigenaar van weidegrond, is mogelijk
(38) Tot de Scohy's van Gilly behoorde ook Francois-Joseph
Scohy (Gilly 1831 - Lillois 1881), geneesheer en archeoloog,, auteur
van belangrijke wetenschappelijke werken. Zie Biographie Nationale t. XXII, s.v.
(39) Nord Eclair, 27 nov. 1959.
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een broer van de bovengenoemde eigenaar Francois Gallant-de La
Housse, ontvanger van de « Bretant Thiende » voor het Kapittel
van Sint-Pieters van Rijsel te Wervik.
Paul Gallant, die in 1678 en 1699 schepen van Menen was,
waar hij zich als geneesheer had gevestigd, had negen kinderen uit
zijn huwelijk met Petronelle Descamps w.o. Bernard-Louis Galland
(0 1683), apotheker, vele jaren schepen van Belle (Bailleul), die
eerst gehuwd was geweest met Marie P. Gruson in 1713 en vervolgens met Marie-Anne van der Meersch in 1717, dochter van
Francois, licentiaat in de geneeskunde, en Marie J. de Coussemacker (40).
Een andere zoon van Paul Galland, Joseph Paul (° 1687), wordt
vernoemd als « notaris publicq geadmitteerd bij de Hooge ende
Mogende Heeren van de Raede van Vlaanderen tot Meenene resideerende » en trad in 1719 in het huwelijk met Marie-Thérèse
Robbens.
Een dochter van Paul Galland, Marie Madeleine, geboren in
1690 had als meter niemand minder dan de tachtigjarige gravin
douairière van Moeskroen, Cosma Maria Magdalena Spinola, weduwe van ridder Fernand de Liedekerke, die in 1645 als graaf van
Moeskroen, baron van Heule, Moorsele en Gracht, heer van
Wervik, Luingne, Aalbeke, Gullegem, Bissegem etc. overleden was.
Gravin Cosma had zich na 1645 te Wervik gevestigd in een herenhuis op de Steenakker, waar Laurent Gallant-de Buus het oude
huis De Colve bewoonde. Waarschijnlijk was Paul Galland de
huisdokter van de milddadige douairière, die het meterschap van
zijn dochtertje in 1690 heeft aanvaard (41).
Toen bij edict van november 1696 Lodewijk XIV al zijn onderdanen verplichtte hun wapenschilden te laten registreren in het
« Armorial Général » ou « depost public des armes et blazons du
Royaume », liet Paul Galland zich een brevet opstellen met als
wapen : « d'azur au chevron d'or accompagné de deux étoiles et
d'une aigle de même » ( 42) . Wellicht was Paul Galland de eerste
drager van dit blazoen ( 43) en maakte hij gebruik van het voorschrift van de Koning waarin voorzien werd dat de officieren van
de Grande Maitrise brevetten mochten afleveren aan alle « personnes
de lettres et autres qui, par la noblesse de leur profession et de
leur art ou par leur mérite personnel, tiennent un rang d'honneur
et de distinction dans nos Etats et dans leurs corps, compagnies
et communautez ». Dit wapen, waarop geen kroon voorkomt, is
(40) Tablettes des Fla,ndres VI 320-324.
(41) Over gravin Cosma Spinola, zie A. Coulon, Histoire de
Mouscron II 828-829 (Kortrijk 1891).
(42) Bibliothèque Nationale, Parijs. Section Manuscrits. Armorial
Général, Flandre p. 820.
(43) Tot in de 17e eeuw voerden de Gallant's die poorters van
Ieper waren als wapen : « d'azur au levrier courant d'argent et
trots étoiles de même ». Zie A. Merghelynck, Vade-Mecum p. 478.
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een burgerlijk blazoen en werd verleend aan vooraanstaanden, zonder
ze evenwel tot de adelstand te verheffen.
Hiermee zijn wij op het einde gekomen van een 350 jaar familiegeschiedenis in het Wervikse. Sinds Pierre Gallant-Alman, die te
Komen gevestigd was in het begin van de 17e eeuw, tot de schrijver
van deze bij drage, hebben twaalf generaties elkaar opgevolgd. Rekenkundig ligt het zo, dat een persoon die tot de vijfde generatie
terugklimt 32 rechtstreekse voorouders ontmoet, hi j die tot de
tiende generatie opklimt ontmoet 512 rechtstreekse voorouders, en
hij die tot de elfde generatie teruggaat telt niet minder dan 1024
voorouders.. Hierdoor beseft men dat de geschiedenis van een
familie, bijzonder van een burgerli j k geslacht, de weerspiegeling
kan geven van de sociale, ekonomische en zelfs politieke evolutie
van een ganse streek. Een dergeli j ke terugblik, in tegenstelling met
de algemene geschiedschrijving, die met grote trekken het verleden
van een volk schetst, getuigt van de trage maar bestendige bloei
van een Westvlaamse familie door zes eeuwen heen.
JEAN GALLANT

VROUWEN « VAN QUADEN BEC » DRAGEN DEN STEEN

Oudenaarde

1443

In de volkstaal leeft bek voor mond (van de mens) nog in
bepaalde, meest onvriendelijke, uitdrukkingen. « Gij daar, houd
uwen bek ! Hij doet zijn bek niet open. Dingens heeft een grote
bek (veel noten op zijn zang) . Dat is geen spek voor uwen bek ».
Te Oudenaarde was de uitdrukking « quaden bec » voor kwade
tong, kwaadsprekerij in gebruik nog v66r de eeuw van Keizer Karel.
Op de « deurgaende waerhede » (gerechtelijk onderzoek) van Kerstavond 1443 werden in deze stad veroordeeld :
1. « Woube van der Straeten en Griele Scietaes, van quaden becke,
elcken een jaer (uitwijzing) ofte den steen te draghene ; ende sy
droughen beede den steen ».

2. « Lysbette Sbrabanters, Wauters wyf van Bottersem, van onruste
te makene in haerlieder ghebuerte ende van quaden beck, 3 jaer ».
(Audenaerdsche Mengelingen I 246) .
Het dragen van den steen was een straf door een rechterlijk
vonnis opgelegd aan vrouwen die zich hadden schuldig gemaakt
aan ruziestoken, lasteren, schelden, vechten, belediging van de overheid, zedeloosheid. De veroordeelde moest dan een zware steen of
twee zware stenen aan een ketting om de hals dragen en aldus een
voorgeschreven afstand door de straten van de stad afleggen. Voor
dergelijke misdrijven werden de mannen veroordeeld tot het dragen
« van de tunne » (ton) .
E. N.
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ROESELAARSE BLAUWVOETEN-MARTELAARS
HET BELEID VAN SUPERIOR DELBAR

1869-1884

Alfons Van Hee heeft onlangs ( 1) een waardige biografie gekregen met op méér dan één punt ophelderende aanvullingen. Eén
zaak wordt in het onzekere gelaten, nl. de verwijdering uit Roeselare
op 17 maart 1876. Men heeft vroeger vermoed dat ziekte of Vlaamsgezindheid de reden van deze verwijdering is geweest. Schrijver is
van oordeel dat wegzending omwille van Vlaamsgezindheid de reden
van de benoeming was en dat « ziekte slechts als rookgordijn
diende » ( 2) . Er warden echter geen afdoende bewijzen voor deze
zienswijze gegeven.
Onlangs kregen we inzage van een reeks brieven van superior
Delbar aan Mgr. Faict en grootvicaris Vanhove ( 3 ) . Er kan niet
veel twijfel meer overblijven betreffende de werkelijke reden van
deze benoeming. Deze brieven zi jn van uitzonderlijk belang voor
het ontstaan en de verdere evolutie van de Vlaamse Beweging in
West-Vlaanderen. Ze behandelen veel méér dan het geval Van Hee,
die in dit alles slechts een bijkomstige en kortstondige rol heeft
gespeeld.

Opruiming der satellieten
Een eerste brief van superior Delbar aan Mgr. Faict, in dato
21 januari 1876, geeft reeds de werkelijke oorzaak aan van de
malaise die sedert enige tijd in het Roeselaars Klein Seminarie
heerste. Hendrik Delbar was drie dagen na zijn wijding, nl. op
22 december 1857, als surveillant te Roeselare toegekomen. Hij had
er dan als superior Bruno Vanhove gekend en Gezelle onder zijn
collega's geteld. In 1869 was hij zelf superior geworden.
Opmerkelijk is dat in deze brief van 1876 Gezelle nog — zestien
als de oorzaak van alle kwaad te Roesejaar na zijn verwijdering
lare wordt aangegeven. Delbar schrijft : « Je considère la position
comme grave ( 4 ) . Tous les principes émis autrefois par Mr. Gezelle
sopt remis sur le tapis, et pour la littérature et pour la piété et pour
l'éducation. »
Daarna worden de leraars opgesomd die de opstandige geest, de
gehate « esprit de système » steunen. Vooraan komt Amaat Vyncke
(1) Alfons Van Hee, door Karel M. De Lille, Bibliotheek Bachten
de Kupe, Nr. 1, Ieper 1963.
(2) Zie a.w. blz. 60.
(3) Deze brieven berusten in het Bisschoppelijk Archief te Brugge
(Afkorting B.A.B.) in de Farde Klein Seminarie : 1850-1900.
(4) Op het einde van het schooljaar 1874-75, nl. in juli 1875,
waren de moeilijkheden te Roeselare begonnen met de incidenten
en de wegzending van Jules Devos, klasgenoot van Rodenbach.
Voor deze gebeurtenissen zie onze monografie « Vliegt de Blauwvoet ».
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Roeselare gestuurd werd als plaatsvervanger van de ziekelijke
Van Hee. Deze benoeming van Vyncke had reeds beroering verwekt want superior Delbar was met de komst van de woelige oudzouaaf niet in zijn schik. Hij had aan de bisschop zijn mistevredenheid over deze benoeming laten blijken, maar Mgr. Faict liet weten
dat hij pas nadien van de feiten op de hoogte werd gebracht. Op
12 januari 1876 schrijft Mgr. Faict : « Je n'ai eu communication
de la nomination du remplaçant de Mr. Vanhee qu'après coup.
C'est pour ce remplaçant une grace et une faveur que de rentrer
ainsi au Petit-Séminaire. J'espère qu'il en profitera et que Vous
réussirez à faire de lui quelque chose de fort-bon. Il est bien
entendu qu'il doit laisser la et le Flamingantisme et La Croix. S'il
hésitait sur ces points vous me l'enverrez. »
Het duurt echter slechts weinig dagen of Delbar ziet zich reeds
verplicht zijn mistevredenheid te uiten over de pasbenoemde. In een
brief, in dato 21 januari 1876, schrijft de superior : « ... Vous me
feriez plaisir si vous pouviez remplacer Mr. Vincke (sic) par un
homme sur et dévoué. » Daarop wordt de oud-zouaaf voor een
compareat bij de bisschop gedagvaard. Op 24 januari 1876 brengt
Mgr. Faict verslag uit over deze ontmoeting die bevrediging heeft
geschonken. Hij heeft er op gewezen dat hij La Croix moet laten
ook al geeft Verriest hem dit blad in handen. « Je lui ai défendu
de jamais parler le Flamand aux élèves... Je lui ai commandé de
rester a sa chambre afin de travailler sérieusement... J'espère du
reste que l'engouement que Vous m'avez signalé ne tardera pas à
disparaitre. S'il faut parler a Mr. Verriest, parlez. Je lui parlerai
au besoin. Moi-même je pense qu'avec de Ia bonté on peut tout
obtenir de lui. » (5)
De tweede schuldige die in de brief van 21 januari 1876 wordt
vernoemd als aanhanger van de « esprit de système » is Van Hee.
« Mr. Vanhee (sic) va mieux pour la santé ; mais it est si léger,
si camarade avec Mr. Verriest, si familier (pour ne pas dire plus)
avec les élèves, si flamingant, que je serais heureux aussi d'en être
débarrassé. » Superior Delbar krijgt op 17 maart 1876 zijn zin
wanneer Van Hee benoemd wordt. Vyncke had reeds in januari
Roeselare verlaten om hulppriester te Wulpen te worden.
Een andere opstandige geest is Joseph Axters : « Mr. Axters,
abonné a La Croix, épouse toutes les idées flaminganten, est peu
communicatif, et défait ce que son collégue en surveillance fait. »
Axters werd op 28 april 1876, samen met zijn « collègue surveillant » Barbe verwijderd. (6)
(5) Bisschoppelijke Acta 1876, 12 jan. en 24 jan. (p. 17-18 ; 39-40) .
Mgr. Faict aan Delbar.
(6) Over Joseph Axters, zie de , bijdrage van Prof. St. Axters in
Biekorf 1960, 446-452 (Joseph Axters S.J. Een oudere vriend van
Rodenbach).
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Volgt dan tenslotte de vaandeldrager van de opstandigheid nl.
Verriest : « Mr. Verriest est Mot-rime de la liberté et des idées
neuves. Son action se fait sentir partout, bien qu'il ait 1'art de la
dissimuler. » De verplaatsing van Verriest wordt nog niet uitdrukkelijk gevraagd. Delbar weet te goed dat Verriest de bescherming
geniet van Mgr. Faict die in diezelfde weken inspanningen doet
om Gustaaf Verriest, broer van Hugo, te Leuven als hoogleraar
te doen benoemen. (7)
Delbar is tevreden over de gedane verwijderingen — deze van
Barbe, die door tussenkomst van Verriest bij de bisschop werd bewerkt, niet te na gesproken — in de loop v an het tweede trimester
en de Paasvak antie. Op 5 mei schrijft hij verheugd naar de bisschop (8) dat de nieuwe leraars een goede indruk geven, maar...
het gevaar is nog niet bezworen : « ... la discipline et le bon esprit
seraient assurés à tout jamais, s'il ne fallait pas arrèter les tendances
d'une école capable de tourner les meilleures tétes. » Hij hoopt echter
de toestand beter te kunnen beheersen met de hulp van de nieuwe
surveillant Victor Lanssen die Barbe is komen opvolgen. Hij beëindigt
dit schrijven aldus : « Je suis décidé, Monseigneur, à travailler avec
toute la prudence et toute la fermeté qu'exige la situation. »

Tussenspel
Deze « prudence » wordt gans het volgende schooljaar 1876-77
toegepast, tenminste er zijn geen alarmerende brieven. Alles versombert echter op het einde v an dit schooljaar, nl. in juli 1877.
August Ghequiere, leerling uit de Retorica, had het pl an opgevat een bundel Vlaamse studentenliederen uit te geven bij Delplace
te Brugge, de drukker van « De Vlaamsche Vlagge ». Gebruik
makend van een moedwillig gerokken ziekteverlof dat hij thuis te
Rollegem doorbracht, had hij in juni 1877 aan Mgr. Faict geschreven betreffende deze publicatie. Op 26 juni vraagt de bisschop
aan Delbar ( 9) vooreerst hoe het komt dat student Ghequiere vanuit
Rollegem schrijft en of het wenselijk is dat de liederenbundel verschijnt. In ieder geval, alles moet eerst aan de censuur onderworpen
worden, nog buiten beschouwing dat iedere publicatie aan collegestudenten verboden is : « ... il est tout aussi clair qu'aucun élève
ne peut concourir, ni de près ni de loin, a une édition quelconque.
Tous les élèves doivent consacrer tout leur temps à leurs études
classiques » (110)
(7) Zie daarnopens onze bijdrage in Biekorf « Professor Gustaaf
Verriest, zijn benoeming te Leuven » Biekorf 1961, p. 183-184.
(8) B.A.B., farde Kl. Sem. 1850-1900 : Delbar aan Mgr. Faict ;
5 mei 1876.
(9) Acta 1877, 26 juni, p. 279 : Mgr. Faict aan Delbar.
(10) B.A.B. Farde Kl. Seminarie 1850-1900 : brief van Delbar aan
Mgr. Faict : 27 juni 1877.
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Delbar antwoordt op 10 juli dat Ghequiere te Rollegem gebleven is na een congé, « ...sous prétexte d'un mal de jambe,
dans le but évident d'achever l'impression des chansons. » Het
publicatieverbod werd reeds uitgevaardigd op straf van doorzending.
Maar deze maatregel was nauwelijks een half uur aan de leraars
bekend of « . . Mr. Verriest annoncait la nouvelle dans la réunion
des professeurs. » Verriest had ten andere dit ganse plan gesteund,
zoniet opgezet, ofschoon hij goed weet dat Ghequiere een zeer zwak
student is. Delbar stuurt naar de bisschop een paar gedrukte bladzijden op. De liederen zijn van de hand van De Bo, Gezelle,
Verriest, Flamen, Rodenbach en Devos. De superior gelooft dat
Ghequiere in dit alles slechts een strooien man was.
Ondertussen had Mgr. Faict reeds een nieuw schrijven v an student
Ghequiere ontvangen ( 11 ) . ditmaal om zich te verontschuldigen over
zijn gewaagde plannen. De bisschop houdt er streng aan dat studenten niets zouden publiceren. Hij eindigt met de bedenking : « ... Ce
que je ne comprends point c'est l'engouement de quelques hommes
qui ponssent en avant la jeunesse en dépit de la règle et en cornpromettant l'avenir. »

Storm op Verriest
Deze laatste bemerking over « 1'engouement » schijnt voor de
superior een signaal geweest te zijn om beslist tegen Verriest, de
hoofdschuldige van deze opstandige mentaliteit, te velde te trekken.
Op 19 juli 1877 schrijft Delbar een belangrijke en uitvoerige
brief naar grootvicaris Vanhove, waarin hij onomwonden verklaart :
ofwel Verriest ofwel ikzelf, niet langer de twee samen. ( 12 ) De
verzoeningspoging was nochtans door Vanhove voorgesteld geworden. De brief vangt aldus aan : « Vous avez insisté pourque je
m'efforcasse d'établir un rapprochement entre Mr. Verriest et moi ;
vous avez méme déclaré que cela vous apparait absolument nécessaire. Permettez-moi de Vous dire, à cet égard, toute mon opinion
et de la résumer en deux propositions : « Garder Mr. Verriest et
faire marcher la maison, c'est impossible pour tout supérieur. Remplacer M.M. Verriest, Demonie et Moulaert pour le cours d'humanités et je réponds de la bonne marche. » De brief schildert verder
de genesis van deze oppositie. Waarom moet Verriest weg ? Omdat
hij reeds de leraars Delbaere en Barbe heeft gekelderd en dit nu
ook met de huidige superior poogt te doen en dat steeds verder
zal doen met iedereen die zijn zienswijze inzake opvoeding niet
deelt. Sinds twee jaar ondervind ik, zo schrijft Delbar, niets dan
(11) Acta 1877, 28 juni p. 2ê3 : Mgr. Faict aan Delbar. - De
Vijftig Vlaamsche Liederen » verschenen te Brugge bij Van Mullem in 1877 ; 2e uitgave aldaar in 1891 (door de Gilde van den
Zwijgenden Eede).
(12) B.A.B. Farde Kl. Seminarie : Delbar aan Vanhove, 19 juli 1877.
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bittere teleurstelling vanwege Verriest die elk optreden v an het
gezag onmogelijk maakt. « ... si je le fais, je suis trop raide,
dit-on, ou trop sévère ; si je ne le fais pas, la discipline s'en va. »
Ten andere de leraar Henri Vandermersch beklaagt er zich ook
over dat Verriest voortdurend studenten uit andere klassen naar
zij n kamer roept en hen boeken geeft, zelfs aan jongens uit de
zesde.
Waarom dan de tweede oplossing : weg met Verriest ? Delbar
beweert dat hij deze oplossing daags voordien langdurig met surveillant Lanssen heeft besproken en dat ook deze van oordeel is
dat men met Verriest niet kan samenwerken. Lanssen heeft dat in
het begin gepoogd om goed te staan met Verriest en omwille van
zij n gezag na de benoemingen van 1876, maar de surveillant meent
dat de verwijdering van de drie genoemde leraars geen opschudding
zal verwekken onder de studenten.
Dat is de oplossing die zich na twee jaar wikken en wegen opdringt, zo schrijft Delbar, ik heb toch niet al mijn gezond verstand
ineens verloren. En dan gaat hij terug naar de tijd dat Vanhove
superior was en hijzelf surveillant en dat Gezelle uit Roeselare
moest verwijderd worden : « Veuillez, s'il Vous plait, Monsieur le
Vicaire général, Vous rappeler mes appréciations quand Vous avez
gardé à Roulers Mr. Gezelle, quand Vous avez appelé Mr. Verriest,
quand on a écarté Mr. Barbe pour le remplacer par Mr. Lanssen,
quand enfin, il y a deux ans, ces M.M. se sont séparé de moi
avec éclat et une mauvaise volonté toute manifeste ( 13 ) . Et ces
M.M. ont persévéré, bienque je leur eusse annoncé toutes les conséquences de leur systèrne en leur rappelant les mesures de 1'année
59-60 et 60-61. »
Het valt me zwaar na twintig jaar toegewijde dienst mi j n gezag
ondermijnd te zien en mijn schandelijke aftocht voorbereid door
enkelen « qui cherchent à implanter dans la maison un esprit
que nous avons combattu ensemble, avec toute efficacité, i1 y a
18 ans ( 14 ) et que nous étions parvenus à déraciner complètement ».
Nadat hij gevraagd heeft om zijn brief aan de bisschop te tonen
eindigt hij zijn schrijven aldus : « Votre ancien collègue désolé —
H. Delbar. »
Misschien zou deze brief alleen reeds geleid hebben tot de
verplaatsing van Verriest die enkele dagen daarop, nl. op 25 augustus, zou volgen, maar er deed zich nog een nieuw feit voor,
bezwarend voor Verriest, waardoor de benoeming een voldongen
feit zou worden.
(13) Hier wordt duidelijk gezinspeeld op de woelingen die eindigden met de wegzending van Devos op 1 augustus 1875.
(14) Zinspeling op 1859-60, tijd waarin Gezelle onmogelijk was
geworden te Roeselare.
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Op 20 juli ontving Delbar een brief uit Ingelmunster vanwege
onderpastoor Vandewalle. Emiel Lauwers uit de Reto ri ca had immers
aan deze onderpastoor clandestien vanuit Roeselare een brief geschreven om te vragen of de studenten van Ingelmunster een
« séance » mochten houden in de congregatiezaal, dit met medehulp
van Izegemse studenten en op aansporing van E. H. Amaat
Dierick, afkomstig uit Izegem. De b ri ef van Lauwers wordt naar
Delbar opgestuurd samen met de vraag wat er moest gedaan worden.
Daags daarop gaat een brief naar grootvicaris Vanhove te
Brugge ( 15) . Delbar laat weten dat hij deze meeting heeft verboden,
dit volgens het recente voorschrift van de bisschop in de vergadering
der principaals (college-directeurs) op 17 juli 1877 ( 16). Surveillant
Lanssen heeft verklaard dat de brief van Lauwers clandestien was
verstuurd. E. H. Dierick heeft rechtstreeks tegen de bisschop en
tegen de superior gehandeld.
De zaak Ghequiere en de zaak Lauwers zo kort opeen : dat volstond om in te grijpen. Verriest werd op 27 augustus, nl. in het
begin van de grote vakantie 1877, naar Heule gezonden. Emiel
Demonie zou het nog twee jaar te Roeselare uithouden.

Het broeinest ledig
De Blauwvoeten waren wel door deze banbliksem afgeschrikt
maar ze gaven zich nog niet gewonnen. De « Vlaamsche Vlagge »
was wel door dit bisschoppelijk besluit van 10 augustus 1877 rechtstreeks bedoeld en getroffen, maar kort daarop poogden ze een
officiële goedkeuring van Rome los te krijgen boven het hoofd
heen van de bisschop . Op 11 september 1877 zag Faict zich genoodzaakt een brief te schrijven aan Mgr. Seraphino Vannutelli,
pauselijk Nuntius te Brussel om deze goedkeuring uit Rome te
voorkomen. (17)
Met deze verwijde ri ng van Verriest, het hoofd van de beweging,
scheen de rust te Roeselare tijdelijk hersteld te zijn, tenminste de
brieven van Delbar aan Mgr. Faict gewagen over geen moeilijkheden meer van dien aard. Maar in « Vlagge » en « Pennoen » waren
(15) B.A.B. Farde Kl. Seminarie 1850-1900 : Delbar aan Vanhove,
21 juli 1877. Bij deze brief was ook het clandestien schrijven van
Lauwers gevoegd.
(16) Het officieel meetingsverbod, schriftelijk gedaan aan de president van het Groot Seminarie Kan. Dessein, aan Delbar te
Roeselare, aan Minne te Brugge en aan Roelandt te Tielt, dateert
slechts van 10 augustus 1877, dit volgens de Acta van 10 aug. 1877,
p. 335-336. Deze geschreven tekst is de bevestiging van een mondelinge overeenkomst onder de principaals in hun vergadering van
17 juli van dit jaar. - Verboden worden : 2 . Les Meetings d'Etudiants, convoqués soit pour discuter certaines q uestions soit nour
représenter des pièces de théátre ; 3 . Il est défendu a tout élève
de collège ou du Séminaire d'écrire dans les journeaux, revues ou
recueils périodiques quelconque : comme aussi de faire imprimer
quelque écrit que ce soit.
(17) Zie « Mgr. Faict over Rodenbach » in Biekorf 1961, p. 102-104.
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de schildknapen van de levenwekker aan 't werk om de vlaamsgezindheid aan te wakkeren. Delbar aanziet dit niet als een erepunt
voor zijn instituut. Op 9 mei 1879 schrijft Delbar aan de bisschop (18) : « Je n'ai qu'à me louer et de l'esprit des Elèves et
de celui des Professeurs. Le dernier écrit d'Albert Rodenbach dans
le « Pennoen », sa conduite à l'université, montrent de plus et plus
a ceux qui veulent voir les suites fatales de tout cet esprit de
système. »
Ook de artikels van de « Vlaamsche Vlagge » zitten hem dwars
omdat men ze tot in de opstellen van de studenten kan horen
weerklinken. Op 20 november 1879 schrijft hij aan Mgr. Faict ( 19) :
« La lecture de la Vlagge pendant les vacances fait beaucoup de mal
aux Eèves des classes avancées ; elle les jette dans un cercle de
pensées et de formes dont ils ne sortent ordinairement pas dans
leurs compositions. »
« La poësie est plus forte ; il y a encore deux ou trois têtes mal
tournées ; c'est à peu près tout ce qui reste du mouvement flamingant . ». Op 21 juni 1880, twee dagen v66r de dood van Rodenbach, schrijft Delbar opgetogen aan Mgr. Faict ( 20) « . Depuis
Páques, les Elèves de la société littéraire sant enfin sortis tout de
bon de l'ornière ordinaire et des sujets de la «Vlagge », pour nous
donner une série de morceaux bien choisis et bien traités . »

Duel Delbar - Lanssen
Trots deze uiterlijke zegepraal had superior Delbar een zware
nederlaag geleden : bij leraars en studenten had hij het morele
prestige van een overste verloren, tenminste zo hij dit ooit had
gehad. Surveillant Lanssen was de grote figuur geworden te Roeselare en dit was een doorn in het oog van de superior. In september
1880 moet Delbar naar de bisschop geschreven hebben over Lanssen,
de surveillant op wie hij zoveel hoop had gesteld om het roer opnieuw in handen te krijgen. De beschuldiging was, dat deze onderdaan zich onmisbaar had gemaakt en zich het prestige van de
overste had toegeëigend. Op 6 september 1880 schrijft Mgr. Faict
om Lanssen er op te wijzen dat hij binnen zijn opdracht en functie
moet blijven ( 21) . Deze antwoordt op 11 september aan de bisschop ( 22) in een belangrijke brief waaruit de grote ziel en het helder
doorzicht straalt van de onvolprezen studentenleider die Lanssen
geweest is.
(18) B.A.B. Farde Kl. Seminarie 1850-1900, Delbar aan Mgr. Faict,
9 mei 1879.
(19) B.A.B., Farde Kl. Seminarie 1850-1900 : Delbar aan Mgr. Faict,
20 november 1879.
(20) B.A.B. Farde Kl. Seminarie 1850-1900 : Delbar aan Mgr. Faict,
21 juni 1880.
(21) Acta 1880, 6 sept., p. 448-449, Mgr. Faict aan Lanssen.
(22) B.A.B. Farde Kl. Sem. 1850-1900 : Lanssen aan Mgr. Faict ;
11 sept. 1880.
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van 6 september. Alles wat de bisschop schrijft is wel juist, maar
over sommige zaken heeft men schijnbaar geen nauwkeurige inlichtingen gegeven. « Indien ik, zo schrij ft Lanssen, me de morele
leiding van de studenten heb toegeëigend dan was het uit noodzaak
en niet uit vrij e wil. Weet de bisschop wel hoe laag de geest te
Roeselare was gevallen toen men mij in 1876 daarheen heeft gestuurd ? De superior werd gewantrouwd en was onpopulair. Jeugd
moet vertrouwen ontmoeten in de opvoeding en daarom heb ik gepoogd dit vertrouwen te winnen met het doel dit terug te brengen
tot de superior die dit echter steeds heeft verhinderd, zodat hij een
ware haat tegen zijn persoon heeft geschapen en aldus de grond
onder eigen voeten heeft ondermijnd. Daar is Kwaepenninck het
bewijs voor. « J'ai donc pensé, que quand, par suite de certaines
circonstances, un pilote ne peut tenir le gouvernail, un subordonné
peut s'en emparer pour sauver le vaisseau du naufrage ! On Vous
met devant les yeux, Monseigneur, l'imoossible que je n'ai pas
fait et on laisse le voile sur le possible que j'ai fait. » Lanssen verklaart zich verder bereid om dit alles nog mondeling te bespreken
met de bisschop. Eén zaak is zeker, zijn bedoelingen waren steeds
zuiver, maar Delbar « était passionné dans la question flamande ».
Daarbij vraagt hij onredelijke dingen : hij denkt dat ik de gewillige
slaaf moet zijn in zijn dienst : « . Mr. le Supérieur s'imagine toujours, et c'est la encore une de ses idées fixes, que moi je puis
faire avec lui comme lui faisait avec Mr. Vanhove ; d'abord il n'a
pas tout juste, comme Mr. Vanhove, ce grand caractère capable
de tout, ni cette intelligence et ce talent à la hauteur de ce caractère ; ensuite, les circonstances sont tout autres ! Mr. Barbe emboitait le pas de Mr. le Supérieur, et ils étaient entrainés comme une
paille, tous les deux ! »
Lanssen schrijft verder dat hij berust in de huidige houding van
de overheid die tegen zijn persoon is geëvolueerd. Hij eindigt dan
de brief met de belofte dat hij alle richtlijnen van de bisschop zal
pogen uit te voeren om opnieuw akkoord te komen met de oversten.
Maar al deze tribulaties kwellen Lanssen méér dan goed is want
de tegenslag in zijn eigen familie en de zorgen voor het grootinternaat hebben zijn krachten afgetakeld.
Op 22 september 1880 komt dan nog een antwoord van de
bisschop op deze brief ( 23) om de te volgen handelwijze voor te
schrijven in het komende schooljaar. De leerlingen die U wensen
te spreken moesten tot nu toe een briefje in de bus werpen. Dat
mag voortaan niet meer. De surveillant moet het zoveel mogelijk
vermijden alle studenten naeen te ontvangen en hij moet laten
(23) Acta 1880, 22 sept. p. 485-486 Mgr. Faict aan Lanssen. Deze
brief werd gezonden op het vakantieadres van Lanssen, La Panne,
Fumes.
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geen enkele belangrijke zaak moet hij alleen beslissen.
De verhoudingen tussen Delbar en Lanssen bleven gespannen
ook nog in het schooljaar 1880-1881. Na Nieuwjaar liet Lanssen
per brieve zijn ontgoocheling blijken aan de bisschop omdat zijn
oversten schijnbaar alle vertrouwen in hem hadden verloren. In
deze lange en belangrijke brief (24) komen heel wat elementen naar
voor die de wanverhoudingen tussen Delbar en Lanssen illustreren
en verklaren.
De aanleiding tot dit schrijven, rechtstreeks naar de bisschop,
was een bezoek van de pater Redemptorist Jan Catulle die van
1867 tot 1878 te Roeselare leraar was geweest. Bi j dit bezoek
immers wist Catulle aan Lanssen te vertellen dat hij bi j grootvicaris
Vanhove was geweest en dat deze van hem had gezegd : « ...je désirerais beaucoup qu'il se fasse Père » en Catulle had de reden van
dit heftig verlangen kunnen vatten : « ...je sais très bien qu'on
est fatigué de vous a l'Evêché ».
Lanssen laat aan Mgr. Faict weten dat hij sedert enkele tijd
kwade geruchten verneemt op zijn naam. De principaal van Kortrijk
had korte tijd geleden aan zijn surveillanten gezegd : « 11 faut
que Mr. Lanssen ait grandement mécontenté Monseigneur pour
mériter une pareille mesure ». Te Brugge had principaal De Leyn
verklaard : « veillons a ce que tel élève ne passe pas à Roulers,
car il suffirait qu'il soit une année avec Mr. Lanssen pour être
gáté » en de "1 ieltse principaal wist ook reeds dat « Mr. Lanssen
enseigne de faux principes pour l'obéissance ; il soutient le flamingantisme et tout en enthousiasmant ses élèves pour le Pape, il se
passe de son supérieur et de son Evéque ! ».
Lanssen laat aan de bisschop weten dat nu ook, door de woorden
van Vanhove, de afkeuring van de overheid een feit is geworden.
Dit beroert hem ten zeerste. Alles, zo schrijft hij, heb ik gedaan
wat in mijn macht lag om de goede gang van zaken te verzekeren,
maar met Delbar valt er niet te spreken. Na het heengaan van
Verriest had de superior verklaard : « .. si Mr. Demonie ne se
range pas très-bien, nous ferons le vide autour de lui ». Ik weet
wat deze « vide » betekent, want Delbar heeft dit vacuum ook
rond mij geschapen. Hij laat aan sommige leraars, nl. Vandermeersch en Busschaert, toe dat ze zich naar willekeur en straffeloos
in mijn werk mengen ».
En dan, dat ander bezwaar tegen mij : dat ik studenten die ui .
Roeselare naar het college van Ieper zijn overgegaan, blijft begun(24) B.A.B. Necrologium op naam van V. Lanssen : brief van
Lanssen aan Mgr. Faict, dd. 2 februari 1881. - Lanssen VictorDavid was geboren te Roeselare 18 maart 1844 ; priester gewijd
7 nov. 1869. Hij was achtereenvolgens surveillant te Roeselare
(2 juli 1869), coadjutor (1881) en onderpastoor te Oostende (1881),
pastoor te Leffinge (1891) en Eernegem (1899), waar hij overleed
op 12 november 1904.

-- 378 —

stigen en er verder mede in correspondentie blijf. « Nooit, zo
schrijft Lanssen aan de bisschop, heb ik willen meedoen in dit
dwaze gevecht om de macht. Steeds heb ik de gebreken van mijn
studenten bestreden, maar nooit heb ik hen als mijn vijanden
beschouwd noch behandeld, want « ...je ne désespère jamais d'un
élève, et voila pourquoi, tout en lui disant tort ou en punissant,
je lui laisse une porte ouverte au repentir et a la bonne volonté
et je reste en bonnes termes avec lui... Aussi, dans aucune de
leurs lettres que nous avons découvertes ,et ou ils parlent de moi,
on ne voit que j'ai fait des concessions a leurs erreurs ; au contraire, dans la plus violente de ces tristes lettres, on dit : « Ne
vous laissez pas prendre a certains raisonnements subtils avec
lesquels on cherche adroitement a miner la blauwvoeterie ; moiméme j'ai été presque pris a ce piège, mais depuis que j e suis à
Ypres, je vois plus clair la dedans ».
Lanssen vraagt aan de bisschop of men hem, samen met deze
Ieperse brieven ook nog een andere, gelijktijdige brief heeft getoond die te Leuven werd gevonden en waarin men schrij ft dat
« de Roeselaarse surveillant » de vijand is van de Blauwvoeterie,
daarbij een woord van Rodenbach aanhalend : « ...tout en professant le respect pour moi, (Rodenbach) me regardait comme son
plus grand antagoniste ». Indien gewenst, dan kan de superior
wel een kopie van deze Leuvense brief bezorgen.
Daarna weerlegt Lanssen nog de beschuldiging alsof hij studenten recruteert voor de Redemptoristen. Hij noemt alle Roeselaarse studenten op die in de laatste jaren in deze congregatie
binnentraden. De paters Catulle en Godts hebben in dit alles de
feitelijke leiding gehad.
Op 8 februari 1881 antwoordt Mgr. Faict aan Lanssen : « Uw
vermoeden is ongegrond » (24bis) . De bisschop looft de ijver van de
surveillant maar deze moet méér bedacht zijn op het gezag van
de superior die niet in het ongelijk mag gesteld worden bij de
studenten. En Lanssen, die zijn methode van begrip en tegemoetkoming in de omgang met de studenten had uiteengezet, kreeg
van Mgr. Faict het volgende pedagogische principe als terechtwijzing : « Le fait est que les élèves sont des malades et des
infirmes et le surveillant leur médecin et chirurgien ».
Daarom geen populariteit najagen en geen onderscheid maken
tussen uiterlijke en innerlijke gehoorzaamheid. De bisschop besluit
de brief met het vermoeden dat Lanssen niet in het klooster zal
kunnen blijven, indien hij met deze mentaliteit binnentreedt.
De besprekingen om te mogen binnentreden in een klooster
waren dan ongeveer een jaar geleden begonnen. In februari 1880
had Lanssen uitdrukkelijk de toelating gevraagd. Op 1 maart ant(24bis) Acta 1889, 8 febr., p. 62-63 : Mgr. Faict aan Lanssen.
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hij aan de studenten heeft medegedeeld dat hij toch zal blijven te
Roeselare. Deze familiariteit met de studenten past niet : « Je remarque depuis quelques années dans mon jeune clergé une tendance a
rechercher la popularité par la familiarité ! »
Bij Lanssen ligt de veer gebroken en de superior gaat verder met
de morele aftakeling van deze sympathieke studentenvriend. Alle
gelegenheden zijn goed om hem terecht te doen wijzen. Op 8 maart
1881 heeft Mgr. Faict het ( 27 ) over de onbeleefdheid van de Roeselaarse studenten. « Ne pourrait-on pas, au Petit-Séminaire, insister
un peu plus sur la politesse et les bonnes manières ? Quel beau
champ ouvert au zèle des maitres et surtout de Mr. Lanssen ! »
Na de grote vakantie van 1881 keert Lanssen nog terug, maar
begin november nodigt Mgr. Faict hem uit naar Brugge ( 28 ). Er
wordt niets over dit beslissend onderhoud in de acta medegedeeld,
maar op 9 november 1881 laat de bisschop aan Delbar weten (29)
dat Lanssen uit Roeselare weggaat op 17 november en de 18e te
Oostende zal beginnen : coadjutor van de deken aldaar. Het heengaan van Lanssen heeft te Roeselare schijnbaar beroering verwekt.
Mgr. Faict schrijft op 22 november aan Delbar ( 30 ) dat hij over
deze reactie niet verwonderd is.
Wrijving met Leuven
Met het heengaan van Lanssen was alle tegenstand gebroken
omdat alle persoonlijkheden uit het corps, een voor een, werden
verwijderd. Men had gehoopt dat met deze verwijderingen het « esprit
de système » zou stilvallen. Afgeschrikt door de uiterlijke maatregelen kon men in de colleges wel de indruk hebben dat dit inderdaad ook gebeurd was. Op 16 april 1883 schrijft Delbar aan
Mgr. Faict ( 31) : « Graces a Dieu, l'esprit flamingant a totalement
disparu de la maison. » Maar daarbuiten, bij de hoogstudenten,
laaide het vuur hoog op.
Op 24 januari 1881 had Mgr. Faict een brief geschreven aan de
Leuvense vice-rector Cartuyvels ( 32 ) om hem te waarschuwen tegen
de Leuvense flaminganten uit West-Vlaanderen die een aandeel
hadden in de publicatie van « Kwaepenninck » en die langs dit blad
(25) Acta 1880, 1 maart, p. 96 : Mgr. Faict aan Lanssen.
(26) Acta 1880, 11 maart, p. 126-126 : Mgr. Faict aan Lanssen.
(27) Acta 1881, 8 maart, p. 111-112 : Mgr. Faict aan Delbar.
(28) Acta 1881, 5 nov., p. 525 : Mgr. Faict aan Lanssen.
(29) Acta 1881, 9 nov., p. 528 : Mgr. Faict aan Delbar.
(30) Acta 1881. 22 nov., p. 554 : Mgr. Faict aan Delbar . « ... Non
miror quad in discessu R.Dni Lanssen aliquid humani passus sit. »
(31) B.A.B. Farde Kl. Seminarie 1850-1900, Delbar aan Mgr. Faict,
16 april 1883.
(32) Acta 1881, 24 jap., p. 38-39 : Mgr. Faict aan Mgr. Cartuyvels.
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invloed poogden uit te oefenen op de collegestudenten. « ... aux
derniers ils adressaient autrefois a l'approche de chaque vacance la
« Vlagge », maintenant le « Kwaepenninck ». Vous comprenez que
l'Autorité a du intervenir pour le maintien de la discipline et du
bon esprit parmi les élèves.
Mais au moment méme ou cette intervention produit ici ses
heureux effets, elle irrite les universitaires, et les porte, comme il
était a prévoir, à s'attaquer a l'Autorité elle-méme. C'est ainsi que,
dans le pamphlet, cité plus haut, ils cherchent à ridiculiser le
supérieur du Petit-Séminaire, le président du Grand-Séminaire et
le vicaire-général Mr. Vanhove, inspecteur des collèges. »
De namen van de hoofdschuldigen worden opgesomd : E. H. Vandeputte, de heren Depla, Persyn, Crabbe, Dochy en Lauwers.
Mgr. Faict drukt tenslotte de wens uit dat de kalmte ook te
Leuven zou terugkeren, maar volgend jaar ziet hij zich verplicht
opnieuw naar Leuven te schrijven ( 33 ), ditmaal omdat professor
Willems in een zitting van « Met Tijd en Vlijt » de publieke lof
van « Kwaepenninck » zou verkondigd hebben. Mgr. Faict, die over
de toestanden te Leuven trouw werd ingelicht door E. H. Hemeryck,
laat aan Rector Pieraerts weten dat hij graag inlichtingen daarnopens zou ontvangen. « L'année dernière, j'ai cru devoir signaler
à Mgr. Cartuyvels les allures de ce pamphlet qui dans le style
plus souvent impossible, cherchait à déverser le blame et le ridicule
non seulement sur le programme de mes collèges, mais encore sur
les personnes les plus en vue de mon diocèse, préposées à l'enseignement-moyen. » Mgr. Faict vraagt dat professor Willems eerherstel zou doen.
Delbar werd in november 1884 president van het Groot-Seminarie
te Brugge.
De feiten bewijzen dat zijn optreden te Roeselare gedurende
27 jaar volkomen in het teken stond van het bestrijden der Vlaamse
beweging. Hij is begonnen met, als jong surveillant, superior Vanhove aan te zetten Gezelle te verwijderen (1860) en zich te kanten
tegen de komst van Verriest naar Roeselare. Zelf superior (1869)
heeft hij allen verwijderd en vernederd die in dezelfde geest hebben
gewerkt. Jules Devos staat bekend als de « Eerste Martelaar ». Uit
onze studie moge blijken dat het niet bij die éne gebleven is. Zijn
negatieve houding in de Vlaamse beweging, houding die hij aan
de overheid kon opdringen, heeft geen gunstige invloed gehad op
de algemene ontwikkeling van deze beweging ten aanzien van de
geestelijke overheid.
JOZEF GELDHOF

(33) Acta 1882, 3 febr., p. 45-46 : Mgr. Faict aan Mgr. Pieraerts.
- Het blad Kwaepenninck, redacteur Alfons Depla, verscheen in
1880-1881 te Leuven en te Antwerpen.
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HET GEMEENTEKREDIET VAN BELGIË
EN DE LOKALE GESCHIEDENIS
Sinds enkele jaren, en nog steeds voort en in stijgende mate,
vervult het Gemeentekrediet van België te Brussel een ware mecenas-rol voor alles wat de geschiedenis, de kunst en het verleden
van onze gemeenten betreft.
Het begon met de zegels en wapens van de Belgische gemeenten,
welke één na één werden beschreven en historisch toegelicht door
dhr. Max Servais, Hoofdprocuratiehouder bi j het Gemeentekrediet,
in het driemaandelijks eigen tijdschrift onder de vorm van een
studie met voortzettingen. Ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan
van de instelling zelf, werd door dhr. Servais dan in 1955 het
royale en luxueuze « Wapenboek van de Provinciën en Gemeenten
van België » (1.080 blz.) uitgegeven. Dit boek bevat een korte,
en soms wel eens te oppervlakkige historie van de gemeente en de
beschrijving en identificatie van haar wapen. Het werd een rijk en
prachtig boek, dat voor goed zijn ereplaats in dit genre heeft
ingenomen.
Hiermee werd door deze voor het leven van de gemeenten zo
belangrijke instelling ineens een stap gezet op een terrein dat zij
sedertdien niet meer zou verlaten : het mecenaat onder al zijn vormen voor geschiedenis en kunstschatten uit de lokale bestuursinstellingen in ons land.
Het driemaandelijks geillustreerd tijdschrift van het Gemeentekrediet ruimde sindsdien steeds meer en meer plaats in aan belangwekkende bijdragen over alles wat het verleden van de gemeenten
en de gewestelij ke besturen maar kon beroeren. Deze bijdragen
zij n steeds bibliografisch verzorgd en steunen veelal op archief. Geen
kosten worden gespaard om een maximum aan afbeeldingen weer
te geven, zodat de lezers uit het milieu van de gemeentebesturen
en de financiéle wereld deze verantwoorde artikels vlot kunnen lezen
terwijl de illustratie het aangename en de documentaire waarde ervan
nog verhoogt.
Ook over West-Vlaanderen verschijnen geregeld belangwekkende
bijdragen. Bvb. de geïllustreerde « Bijdrage tot de geschiedenis van
Heist, Knokke, Duinbergen en Albert-Plage » door Ch. Serweytens
de Mercx (nr. 64 van april 1963, 79-90) .
Daarnevens werd ten jare 1961 in de schoot van het Gemeentekrediet zelf een instelling opgericht, het zogenaamde centrum « Pro
Civitate », toen het Gemeentekrediet ruim 100 jaar oud was. Deze
stichting heeft tot doel een betere kennis te verspreiden van de
gewestelijke en plaatselijke instellingen, vooral op historisch en
artistiek gebied.
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Pro Civitate laat thans zijn tweede uitgave verschijnen. Eerst
kwam een plaket van de pers, getiteld « De plaatselijke geschiedschrijving. Wenken aan de vorsers ». De bekende namen van de
professoren Dhondt, Vercauteren en i mould konden spijtig genoeg
niet verhelpen dat het onmogelijk is onder 14 puntjes in 40 bladzijden een bruikbaar overzicht te geven van wat de titel meent te
mogen aankondigen...
De tweede uitgave, welke nu wordt verwacht : « Vi j f Bijdragen
tot Lokale Demografie (XVIIe-XIXe eeuw) », en die in omvang
groter zal zijn, bevat wel geen enkele studie uit onze provincie,
maar belooft een belangrijk werk te worden, dat een vooraanstaande
plaats zal innemen onder de demografisch-historische studiën die
de laatste jaren verschenen.
Het Centrum « Pro Civitate » heeft zijn werking tot hiertoe
ook reeds uitgespreid op andere terreinen. Er werd een Prijs ingesteld tot bevordering van de historische monografieën over lokale
onderwerpen. Het ene jaar wordt deze geldelijke prijs van 15.000 fr
toegekend aan deelnemers met een universitaire graad, het andere
jaar aan een amateur zonder hogeschooldiploma. De bekroonde
werken maken een goede kans om gepubliceerd te worden.
Door bemiddeling van « Pro Civitate » werden ook enkele merkwaardige tentoonstellingen georganiseerd, waarop gemeentelijke
kunstschatten of stukken uit de verzamelingen van Commissies van
Openbare Onderstand, en historische dokumenten, te zien waren.
Het is een onbegonnen werk alle ingerichte exposities te bespreken,
maar het mag toch worden vermeld dat de tentoonstelling « Kunst
en Stad » (18 juni-25 augustus), welke dit jaar werd gehouden en
dus de laatste is in de reeks, kunstschatten uit niet minder dan
dertien verschillende landen heeft bijeengebracht.
Reeds vroeger had het Gemeentekrediet zijn sporen verdiend op
het gebied van de bevordering der kunstgeschiedenis door de publicatie van het magistrale en buitengewoon verzorgde werk « Gemeentelijke Kunstschatten. Vijftig schilderijen » door J. Bosmant en
P. Eeckhout (1960), waarin van de hand van de archivaris van
het Gemeentekrediet, juffr. Marinette Bruwier, een buitengewoon
interessante studie voorkomt over de geschiedenis van de gemeentelijke musea in ons land.
Het valt niet te voorzien noch te overzien welke rol « Pro
Civitate » en zijn geldschieter het Gemeentekrediet van België nog
zal spelen of, beter gezegd, voor zijn rekening zal nemen, in de
bevordering van de lokale geschiedschrijving. Het uitgeven van een
plaatselijke geschiedenis blijft altijd financieel moeilijk,
Dat een instelling als het Gemeentekrediet hierin een helpende
hand wil toesteken en haar specifieke taak, die er ene is van louter
materiële aard, wil verruimen tot een ware kulturele zending, is een
verheugend verschijnsel en een aanmoedigende boodschap.
L. VAN ACKER
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN
CONSIERGE. — Persoon die een loge of natiehuis bewoont en
bewaart ; equivalent van Logier (zie Biekorf 1963, 223). In 1507 wordt
te Brugge een zekere Pieter genoemd als « consierge van der Venissiansche Loyge ». Pierre Lhermite is « conchierge van der Florentynsche Loidge » in 1545 ; in dezelfde loge is Jan Thelleboom
« conchierge » in 1560. (Marechal, Bankwezen te Brugge 146). Ook
de huisbewaarder van een kloosterhof of -herberg (refuge) in de stad
droeg die naam. De rekening over 1563-1564 van de Duinenabdij
(Bourserie, f. 15) noteert een nieuwjaargift van 6 pond aan « den
conserge ende zyn huysvrauwe int hof vanden Dunen te Brugge »
alsook drie pond voor « den conserge int huys te Veurne met zyn
huysvrauwe ». In deze Duinhuizen was de « conserge » een soort gérant
of waard (kastelein) met een pachtcontract van het huis en de inboedel.
POESTMEESTER. — Man die aan het hoofd staat van de poest,
d.i. het gebouw op de hofstede waar men het zuivel bewerkt en de
boter bewaart. Op de hofstede van de Duinenabdij bij Veurne was
Ghys Verbrugghe in 1563 werkzaam « als poestmeester » ; op Bamesse
van dat jaar ontving hij « in vulle betalinghe van een iaer dienst »
de som van 52 pond 9 schellingen par. Dat was 10 pond meer dan de
kok van het convent. (Rekening Bourserie 1563, f. 4 ; archief Grootseminarie Brugge) . Een « joncwyf » stond in dienst van de poestmeester. Over de inrichting van de poest van de abdij in 1565, zie
Biekorf 1961, 82.
TAFELHOUDEN. — Het beroep van woekeraar uitoefenen. In 1456
waren « Willem Bay ende Phelips du Solyer lombaerden tafelhoudende
in Tzwert ten Proosschen (Oostproossche) te Brugghe ». De woekeraar
was een (gepriviligieerde of niet-gepriviligieerde) geldschieter bij de
week op pand. — Te vergelijken met « de tafle houden » gezegd van
de houders van de lommerd gezegd de Grote Caorsijnen : in 14261427 zijn Pol en Jan Machet samen met Joris van den Zoldere « lombaerden houdende de tafle van den Grooten Caoursinen ». Andere
formuleringen zijn : « houdende tafele van leeninghen binder stede van
Brugghe » 1483 ; « houdende de tafele van tleenynghe ende wouckere »
1560. Met deze laatste betekenis wordt Julio Cesar Adriani in 1623
« tafelhouder » genoemd. (Marechal, Bankwezen te Brugge 96-99, 111) .
Vgl. Mn1W s.v. lombaert en tafelhouder.
TEGHELCLAMPE. — Een blok bakstenen. In 1520 werd met het
« nieuw werck » van het landhuis van het Vrije te Brugge begonnen.
Een van de burgemeesters van het Vrije, Jan de Grijse, werd naar
Stalhille gezonden « omme aldaer metten maetsenare vanden lande
(van het Vrije) ende Jacop Jacops te besiene de teghelclampen, omme
te wetene welt tbeste steen was ». (Beffroi IV 221) . De « Stalhille
teghelen », alias « steenen of briken, stalhilsche voerme » waren
reeds in de 15e eeuw bekend (DF XV 166 168). Zoals ook de andere
« teghelrien » (steenbakkerijen) in de omgeving van Brugge : Ramskapelle, Zuienkerke, Steenbrugge, Oedelem. Over clampe zie Mn1W
s.v. en De Bo.
T ROCKEPAERT . -- Trekpaard. Hughe Janssone van Axel bezat in
1382 « een scuure met cotene... drie trockepaerde, 1 voelkin... » (Baljuwrek. Froissart 631). Vgl. truckemarie (trekmerrie) te Zuienkerke
in 1360 (Biekorf 1963, 210). Wordt in de rekeningen duidelijk onderscheiden van huerpaert = rijpaard.
A. V.
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BRANDHOUT VOOR DE DUINENABDIJ
1563
De oude Duinenabdij (te Koksijde) had in 1370-1400 een belangrijk bosdomein aangeworven te « Sint Seix », alias « Sinte Sicx »
op Westvleteren. (Biekorf 1934, 1-7 ; 254) . Vandaar vooral kwam
de voorraad brandhout die het klooster jaarlijks nodig had. Een
kleinere hoeveelheid werd geleverd door de elsten in de omgeving
van de abdij.
Hier volgen de uitgaven gedaan in 1563 voor het « maken » en
vervoeren van de provisie. (Rekening Bourserie 1563, f. 37 v-38 ;
fonds Duinen) . — A. V.
« Costen omme tmaecken vanden houtte sinte Sicx omme tjaer
1563.
Eerst zo hebbe ic (de boursier) betaelt ende ghegheven in dryncgelt omme hantscoen, hammessen ende happen naer costume,
36 lb. par.
Item de zelve hebben gemaect 25.275 faceelen te 8 sc. thondert.
Noch gemaect 11.775 violen te 8 sc. als vooren. Comt tsaeme ende
betaelt 148 lb. 4 sc.
Item de zelve hebben ghemaect 13.675 ryshoudt te 10 sc. thondert.
Noch gemaect 10.275 nameloosen te 10 sc. als vooren. Comt tsaeme
ende betaelt 119 lb. 10 sc.
Item voor thouwen van 18.600 wissen omme thoudt te binden
dese paesche 64 in de eisten ten cloostere te 10 sc. elc duyst, comt
7 lb. 14 sc.
Item voor tvoeren van tzelve berck ende wissen uuyten bossche
te waeter 7 lb.
Item betaelt Carle Ogier scipper ende Pieter Bartin voor tbrynghen tzelve hout van sinte Sicx tot int Langhelis te Veurne ende
Nieuport te 10 sc. thondert den nombre van 61.000 by billette,
303 lb. par.
Item betaelt voor het meeten van de talie, 7 lb. 10 sc.
Casten van houtte binnen den clooster ende den eisten omme
tjaer 63.
Item Jan Int verlooren cost 4870 fagooten te 6 sc. 6 d. thondert
upde cost, comt 15 lb. 17 sc. Den zelven heeft noch omme tzelve
te bynden vergaedert 900 wissen te 1 sc. thondert.
Item Royge vanden Driessche heeft ghebonden int zelve elst
713 fagooten te 6 sc. 6 d. thondert, comt 46 sc. 3 d.
Item heeft vergaedert 300 wissen te 1 sc. thondert, 3 sc. ».
Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 82, Brugge
Abonnementsprijs : 125 F.

Postrekening : 2335.37
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HET ZEVENDE EEUWFEEST VAN NIEUWPOORT
1863
Aan Conservator K. R. Berquin,
jubilaris in Nieuwpoorts jubeljaar

Op de vooravond van haar zevende eeuwfeest verloor de
stad Nieuwpoort haar garnizoen. Met slaande trom trok het
3e Bataljon van het 11e Regiment Voetvolk de poorten uit
naar zijn nieuwe kwartieren : die donderdag 11 september
1862 werd als een sombere dag in de kroniek van de stad
ingeschreven. De Nieuwpoortenaren voelden het verlies van
hun soldaten als een vermindering, een vernedering van hun
stad. Ze waren er weliswaar op voorbereid. Jarenlang hadden
ze officieren horen ronken over de ongezonde lucht van de
streek, die de « polderstier » (polderkoorts) in 't leger bracht.
En sedert drie jaar hadden ze de vestingwerken front voor
front, de kazernes blok voor blok zien afbreken. Een fatale
slag voor een stad die gedurende het jaar 1863 nagenoeg
honderd van haar 3685 inwoners van 1862 zou verliezen.
Geen troepen meer in de stad, en toch jongens moeten
leveren... De toon van de lokale kroniekschrijver wordt
zuur wanneer hij op 14 februari 1863 aantekent : « 27 jongelingen nemen deel in het lottrekken van de Bloedwet ».
Om niet te veel kwaad bloed te maken zong men een nieuwe
versie van Pierlala die voor de zoveelste keer « hier weer is »
en de haven van Nieuwpoort bezoekt en de afbreker van
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vesting en kazerne « een klets op zijn broek » geeft. De tekst
van dit Nieuwpoorts Pierlala-liedje volgt hier in Bijlage I.
Als een balsem op de wonde kwam op 22 mei 1863 het
bericht dat het wetsontwerp om Nieuwpoort met een « yzeren
weg » te verbinden met Geraardsbergen in de Kamer aangenomen was ; het spoor zou lopen over Oudenaarde, Ingelmunster en Roeselare. Die dag speelde de beiaard en 's avonds
was er algemene verlichting.
Deze blijde meidag was een voorspel van grotere feestelijkheden
die voor de oogstmaand waren weggelegd. Het stond immers vast :
op 9 en 10 augustus zou gouverneur Vrambout in hoogsteigen
persoon de viering van het zevende eeuwfeest van de stad komen
opluisteren.
Het programma door het stadsbestuur uitgewerkt bevatte een
muziekfestival, een groot schuttersfeest, buitengewone prijsbollingen
met volksspelen, vuurwerk en volksbal. De medewerking van de
lokale maatschappijen, genootschappen en gilden was verzekerd. De
stoet-défilé zou er een zijn met twee triomfwagens en met de Reus
van Nieuwpoort : genoeg om al wat paard of benen had uit het
Westland naar Nieuwpoort te trekken. De uitgeloofde prijzen
zouden vanzelf heel wat schutters- en boldersgilden in het spel
brengen ( 1 ) .
Op die zonnige tweede zondag van de oogstmaand stroomde
dan ook de versierde stad vol om het « blijde inkomen » van de
gouve rn eur te zien. De maatschappijen werden opgesteld op het
nieuw aangelegd Boulevard tussen de Langebrug en de Sluizen om
dan in stoet door de Oostendse poort naar de Markt op te gaan,
waar ze door de overheid in ogenschouw zouden genomen worden.
Een gedrukt blad bewaarde ons de volgorde van het défilé : dit
document is in dit jaar van het achtste eeuwfeest van de stad wel
het meedelen waard.

Volgorde van den optocht
1. Het

koor van stadsarbeiders met de Reus, speellieden
leiders.
2. Het koor der Schuitjevisschers.
3. Stads Zeevaart- school.
4. Philharmoniek- genootschap van Nieuport.
5. Het gild der Kruisboog, Nieuport.
6. De Middelbare school, met deszelfs muzyk.
7. Bolders gild Concordia, Nieuport.

en ge-

(1) De gegevens van deze bijdrage liggen meestendeels in de
jaargangen I-III (1863-1865) van Nieuportsch Jaarboekje.
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9. Bolders gild van Ramscappelle.
10. Bolders gild Rhetortka, Nieuport.
11. Muzijk- maatschappij van Eessen.

12. Sint Sebastiaan gild van Gheluvelt.
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Vesting Nieuwpoort 1818-1862

Dit grondplan vervangt en verbetert het foutieve plan in Biekorf
1961, 45. Medegedeeld door K. R. Berquin ; tekening L. Van Hille.
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14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

Bolders gild Eendragt, Nieuport.
Muzijk-maatschappij van Oostvleteren.
Bolders gild Eendragt, van Lombartzijde.
Het Kleermakers gild, Nieuport.
Muzijk St. Cecilia, van Ghistel.
Gild Sint Sebastiaen van Thourout.
Bolders gild Herneming, van Nieuport.
Het Muzijkkorps van Alveringhem.
Het Bolders gild Jong en Geestig van Westende.
Koorzang-maatschappij de Havenzoonen, van Nieuport, in het
midden hebbende eene met 4 gespannen paarden triumfwagen,
met kunst en smaak opgesteld verbeeldende het vaartuig de

Koophandel en Nyverheid.
23. Muzijk-genootschap van Leke.
24. De Bolders maatschappij van Oostende.
25. De Balboog societeit van Nieuport.
26. Muzijk-genootschap van Staden.
27. Het Gild St. Sebastiaan van Staden.
28. Pelotons Handboogschotters van verschillige steden en gemeenten (o.m. uit Hondschoote) .
29. Muzijk-genootschap van Loo.
30. De Bolders societeit van St. Andries by Brugge.
31. Muzijk-maatschappij van Watou.
32. Het Bolders gild Bourgogne Kruis, Nieuport.

33. Het

gild van den Edelen Ridder Sint Sebastiaan, Nieuport.
34. Muzijk-maatschappij Sint Cecilia, van Veurne.
35. Bolders gild Jong en gespaarzaam, van Veurne.
36. De Maatschappij Rhetorika, Nieuport, voorgegaan door vier
mannen te paard, waarvan een den grooten standaard van het
gild voerde, gevolgd door den triumfwagen, verbeeldende de
Parnassusberg, Minerva en de negen Muzen, allen voorzien
met hunne zinnebeelden. Cupido voerde de vier paarden ; de
talrijke Eermetalen door dit aloud gild behaald, had men op
een schild geplaatst, waarvooren de maagd van Nieuport zat
voerende stadswapen en kleuren, omringd van kinderen, gekleed
in de oude kostumen welke die gildeleden vroeger droegen.
37. Het gild St. Sebastiaan, van Westroosebeke.
39. De Loodsen van Nieuport.

Na de ontvangst op het stadhuis bracht de gouverneur met
zij n gevolg een bezoek aan de boogschutters en bolders. « op hunne
oefeningplaatsen ». In het Sebastiaanshof, waar 140 schutters verenigd waren, werd de oppervogel afgeschoten door Karel Sobry van
Westrozebeke. De vijf inrichtende boldersgilden van Nieuwpoort
hadden op het Kazerneplein niet minder van 2800 vogels « aan
50 centimen » opgesteld. De gilde van Ramskapelle bolde de
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oppervogel ; deze van St.-Andries bolde het grootste aantal vogels,
zijnde 540, en kreeg daarenboven de prijs « van het verst komen ».
Het Eerbanket had plaats in de grote zaal op de verdieping van
het Arsenaal en was verzorgd door Pringiers-Vantomme, de hotelier
uit De Hoop. In een nevenzaal kwam de « Philharmoniek » van
Nieuwpoort, afgewisseld met deze van Veurne en van de Garde
Nationale van Hondschoote, haar beste stukken spelen voor de
honderd en zoveel genodigden, terwijl « de Reus een dansje voor
en een lonk door het venster kwam doen ».
Toen het gebak op tafel kwam sloeg het uur van de Poëzie.
De redacteur van het weekblad « De Stad Nieuport », Pieter
Kesteloot, had immers een prijsvraag voor dichtkunst uitgeschreven
op het thema :
« Nieuportsch zeven honderdjarig bestaan als stad en haven feestelijk herinnerd bij het plechtig ambteli j k bezoek van den heer
Vrambout, Gouverneur van West-Vlaanderen, op 9 en 10 oogstmaand 1863 ».
Het bekroonde gedicht kwam nu aan het woord, uitgegalmd door
de voorzitter der jury :
Oh ! Nieuport, die myn aendacht wekt,
Wat ben ik fier de pen te vatten ! .. .
Oh ! stad, die thans ten voorbeeld strekt :
Door moed en vlyt en die de schatten
Des h an dels weer in 't midden voert
Van uw, te lang, ontzielde wallen !. .
Kom, myne lier ..
De her was hoorbaar afgestemd op de Zustersteden van Ledeganck ; de berij ming van het verleden zwenkte naar profetische
hoogten in de slotstrofe, die nogmaals de gevierde stad apostrofeert .
Uw spoorweg zal u schatten spreiden ;
Uw handel zal zich meer uitbreiden ;
Uw groei en bloei zal U geleiden
Ten roem van 't dierbaer Vaderland !
Bij de opening van het briefje bleek de kenspreuk « Hart en ziel
zyn u gewyd » de naam te dekken van de heer Pieter-F. De Swarte,
toneelleider van Nieuwpoorts eigen Rhetorika. Uit de handen van
de Gouverneur mocht de laureaat het uitgeloofde « zilveren eermetaal » ontvangen.
Te zes uur begon dan op de Markt « het groot Muzijkale Feest ».
Een voor een beklommen de maatschappijen — fanfares zowel als
« Phielharmonijken » — de opgetooide kiosk om proeven van hun
kunst te geven. De prijskamp duurde tot middernacht. Dan eerst
kon de Gouve rn eur de gedenkmedailles en eermetalen, gegraveerd
door J ozef Annoot te Brugge, aan de winnaars uitreiken. De prijs
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voor het grootste aantal muzikanten ging, voor de steden, naar
Hondschoote ; voor de dorpen, naar Staden. Alveringem muntte
uit door het mooiste militaire uniform van zijn blazers, terwijl Oostvleteren, Watou en Staden een prijs « van verstkomende » in de
wacht sleepten. Een vuurwerk besloot deze eerste dag.
De maandag was de dag van de rondgang van de Gouverneur
in de haven, op het strand en in de gestichten van de stad. De
« muzijken » gaven naarstig voort serenades en 's avonds had het
Volksbal plaats, dat door « den ouden Reus » onder klokgeluid en
beiaardspel werd geopend.
Het bal van de dinsdag was, op het stadhuis, voorbehouden
aan de gilden die aan de stoet hadden deelgenomen. De feesten
namen een einde op de donderdag met een toneelopvoering door
de Rhetorika.
Op de St.-Michielskermis, 4 oktober, bij de prijsuitreiking aan
de leerlingen van de bouw- en tekenschool, werden ook de medailles
uitgereikt aan al de verenigingen en gebuurtekringen die zich bij
de viering in de augustusdagen hadden verdienstelijk gemaakt.
Het Philharmoniek-Genootschap kreeg op 19 november een onverwachte gelegenheid om, met fakkeltocht, een serenade te brengen
aan prins Filips, graaf van Vlaanderen, die te Lombardsijde op
het kasteeltje van de heren Crombez was aangekomen voor een
jachtpartij in de duinen (2 ) . Waarlijk, Nieuwpoort scheen opeens
een troetelkind van het Hof te worden.
Gedurende het eerste jaar van Nieuwpoorts achtste eeuw kwam
er weer leven in de brouwerij. Op Nieuwjaardag 1864 werd het
« Loodswezen » ingehuldigd samen met het nieuwe licht op de
oude vuurtoren. Belangrijker dingen waren op komst. Op 21 april
werd ten stadhuize de eerste vergadering gehouden van de « Maat-

schappij bij aktien voor het daarstellen der zee-baden te Nieuport »,
die een maand later klaar was met haar statuten en de gewijzigde
naam « Aktionnarissen der vereeniging tot inrichten van zee-baden
te Nieuport ».
De eerste junidag van 1864 zag de eerste steen leggen van het
nieuwe « Paviljoen-Kursaal ». En op het Nationale Feest van 21 juli,
bij heerlijk zomerweer, trokken burgemeester en raadsheren met de
Philharmoniek aan 't hoofd naar de kaai en gingen er aan boord
van de feestelijk getooide Brugse barge. Begeleid door een flottielje
kleine boten « in parure » voer de statige, musicerende trekschuit
naar de nieuwe badplaats die reeds zwart zag van het volk uit de
stad. Het Paviljoen-Kursaal werd met feestrede en vlaggevertoon
(2) De graaf van Vlaanderen was in september 1866 nogmaals
de gast van de heer Crombez, de Doornikse grondeigenaar van het
duinengebied van Oostduinkerke, voor een jachtpartij. Zie daarover en over de familie Crombez het gedenkboek « Nieuwpoort-Bad »
van P. Declercq, p. 48-52 (uitgave van de Stedelijke Dienst voor
Toerisme, Nieuwpoort 1956).
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officieel ingehuldigd en de eerste badgasten gingen in zee. Na een
maand waren reeds 5000 namen van bezoekers in het badregister
ingeschreven. « Had ik die plaets niet goed gekend, Ik had gedacht
'k was in Oostend », zo rijmt de geestdriftige Ferdinand Morael in
een nieuw Pierlala-liedje.
Bij dit gloednieuwe Paviljoen werd op 7 augustus het eerste
Volksfeest op het strand gehouden. En veertien dagen later, op
20 augustus, kreeg Nieuwpoort het bezoek van de Hertog van
Brabant, die het volgende j aar als Leopold II de troon zou beklimmen. De prins leidde zijn jonge echtgenote langs de nieuwe, nog
maar ten dele gekasseide, straat naar Nieuwpoort-Bad, waar het
Kioskplein ter ere van de prinses « Place Henriette » werd gedoopt.
Bij de ontvangst op het stadhuis, waar hem een memorandum met
desiderata werd aangeboden, maakte de Prins iedereen gelukkig
toen hij zei « dat hij aan Nieuwpoort denken zou ». De Kroonprins
besloot zijn bezoek met de bestijging van de Tempelierstoren,
episode die een volle strofe kreeg in het lied van Morael :
't Vermaerde Tempeliersgebouw,
't Oud Nieuportsch monument,
Nam onze Prins in oogenschouw,
By hem nog onbekend,
Hij is den toren opgesneld,
Van d'Hertoginn' zelfs vergezeld ;
't Was hoog, zei Pierlala.
Een jaar later, dag op dag, zou gouverneur Vrambout de laatste
kasseisteen van de « zeeweg » komen leggen bij gelegenheid van de
opening ditmaal van een « Hotel-Kursaal » : om voor Blankenberge
en Oostende niet onder te doen.
Het jubeljaar 1863 is ten slotte gedenkwaardig als geboortejaar
van het Nieuportsch Jaarboekje.
In 1862 was de drukker Pieter Kesteloot (1815-1871) van wal
gestoken met het weekblad « De Stad Nieuport », een voortzetting
van de in 1858 gestaakte « Bode der stad en haven van Nieuport ».
Kesteloot was een ontwikkeld man en actief op velerlei gebied, bekwaam instrumentist in het Philharmonijk Genootschap, bezieler van
de Rederijkerskamer « Van Vroescepe Dinne ». Zijn passie was
echter de geschiedenis van Nieuwpoort voor dewelke hij methodisch
bouwstoffen verzamelde. Door zijn toedoen waren in 1856-58 drie
nummers van « Losse Bladjes » verschenen, verzorgde boekjes in
almanak-formaat, die belangrijke documenten herdrukten en nieuwe
historische gegevens meedeelden. Zo o.m. in nr. 2 de Chronycke
van Matthys Reynoudt.
Op de vooravond van het jubelj aar 1863 verscheen dan de eerste
j aargang van « Nieuportsch Jaarboekje of Almanak voor 1863 »,
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gedrukt en uitgegeven door P. Kesteloot en Zoon. Een uitgave
waaraan Pieter Kesteloot tot aan zijn vroegtijdige dood in 1871
zijn beste zorgen zou besteden.
De reeks jaarboekjes 1863-1871 is een rijke bron voor de kennis
van het stadsleven te Nieuwpoort in die jaren. Allerlei mededelingen,
verslagen, gedichten, liederen, kronieken geven aan dat kleine Jaarboekj e, dat tot in 1880 zou worden voortgezet, een bijna onvervangbare waarde.
De feestelijkheden van 1863 hadden voor het eerst het jaar 1163
— jaar van de keure van graaf Filips — in ere gebracht. Opmerkelij k is dat Kesteloot en zijn kring de belangstelling voor het
verleden van hun stad innig verbonden met hun moderne letterkundige activiteiten in krant en toneelkamer. Het thema van hun
werking was : Nieuwpoort groot eens in 't verleden, dat Nieuwpoort
moet herleven.
A. VIAENE

Bijlage I
Een bezoek van Pierlala
(Nieuwpoort in

1862)

Sa Vrienden PIER is hier eens weer,
Hoe gaat het in de stad ?
Is men nog vrolijk als weleer
Toen 'k hier als werker zat
Aan vestings muer en arsenaal ;
Waar is Vermet nu en Morael ?
Voyons ? zegt Pierlala.

Devalejo ginds ontmoet
Aan 't ander eind' van 't graf,
Hij zei mij, 't gaat er toch niet goed :
G'heel Nieuport breekt men af.
'k Vroeg hem beleefd wie doet dit doen ?
Hij riep mij kwaad : een arts kapoen,
Om geld, zei Pierlala.
'k Heb

Ik stond direkt op uit mijn graf,
En 'k wilde 't komen zien.
Vooreerst zag ik den telegraph :
Veel volk en veel werkelien,
Zeer neerstig in hun vest of baai
De schepen lossen aan de kaai
En laên, zegt Pierlala.
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'k Ging op mijn steptje d'haven langst,
't Was al nieuw dat ik zag,
Daar kwamen sloepen met hun vangst
Met volle zeil en vlag
De visschers riepen : ziet eens Pier,
Op d'oude torre brandt 't nieuw vier.
In 't rood, zegt Pierlala.
'k Zag verder nog een nieuwen dijk,
De sterkte van V erbanck ;
De tettynk lanteern lag in 't slijk ;
't Hoofd reeds duist meters lank ;
Gaet men aldus met werken voort
Welhaest wordt d'haven van Nieuport
Zeer goed, zegt Pierlala.
Ik kocht een druppel aan Marie
En keerde langst de Kat
De stad in, maar, wel tjemenie
Daar lag het al maal plat :
Vesting, Kazern, zoo ruim, zoo kloek,
Zag ik die vent 'k gaf op zijn broek
Een klets, zegt Pierlala.
Waarom vernield dat kostelijk werk ?
Zoo kloek en wel ter stand.
't Was nog wel voor zes eeuwen sterk,
Tot nut van stad en land :
Voor entrepot of stoomfabriek,
Die het bevool is zeker ziek,
Of dom, zegt Pierlala.
G'heel 'tgarnizoen is weggegaan
Tot scha' der burgerij ;
Minister g'hebt niet welgedaan,
Wat wint gij nu daarbij ?
In Senaat, Kamer, elk zijn beurt :
Wordt uw budget niet goedgekeurd,
Gij meê, zegt Pierlala.
Kom aan Morael en Pier V ermet
Zing lustig maer uw lied,
Geen paal wordt aan uw vreugd gezet
Vergeet uw Nieuport niet ;
Wen ik u mijn vaarwel toezeg
'k Wensch Nieuport gauw een ijzren weg
En Loods, zegt Pierlala.

— 394 -— Uit Jaarboekje 1863 (niet gepagineerd). — Pieter-Josef Vermet
(1780-1865), bijgenaamd « de vrolijke Nieuportnaar » was een meesterkuiper en herbergier die populaire liedjes « maakte » (ongeschreven !) .
— Ferdinand Morael (1816-1874), een Nieuwpoortenaar die te Brussel
gevestigd was ; dichter in populaire trant van talrijke liederen en
sociale en politieke gelegenheidsstukjes. Zijn handschriften schonk
hij aan de « Bibliotheek Monnié » van zijn geboortestad. — Over de
ontmanteling van de vestingen van Nieuwpoort zie Biekorf 1961, 48-49
(P. Declercq) en 105-107 (J. Beun).

Bijlage II
Bestaande Maatschappijen, Genootschappen,
Gilden en Ambachten te Nieuwpoort in 1863
De koninklijke Maatschappij van Rhetorika, onder kenspreuk : Van
V roesce pe Dinne ; bloeide reeds in 1489.
Het ridderlijke gild van Sint Sebastiaen (handboogschotters) heropgericht in 1819.
Het Philharmoniek Genootschap, ingesteld in 1821.
Het Bolders-Gild, gezegd Bourgogne-Kruis, tot stand gekomen in
1823.
De Maatschappij Flora en Pomona.
De Koorzang-Maatschappij de Haven-Zonen.
Het gild der Balboog-schotters, gezegd Fusich-Speijers.
Het Bolders-genootschap Herneming.
Het Bolders-gild Eendragt maekt magt.
Het Bolders-gild in 't Rhetorika en in de Zon.
Het gild der Timmerlieden, St. Joseph, patroondag 19 maart.
De Schuitjevisschers, vierend St. Pieter, 29 junij.
De Kleermakers, feestdag 1 Oogst.
Stads Arbeiders-koor, patroondag 15 Oogst.
Het Drukkers-gezelschap, patroon H. Augustin, 28 Oogst.
De Hoveniers, vierende H. Kruisvinding, 14 September.
De Schoen- en Leerzemakers, of 't Gild van St. Crispijn, 25 October.
Het Sint Eloijs gild, voor smeeden, wagenmakers, voerlieden, landbouwers, enz., op 1 December.
Het Bakkers-koor, vierende de H. Lucia, op 13 December.
ZEEPMEERS

Vraagwinkel hiervoor blz. 256 en 301.
Vraag en antwoord zijn alle twee nogal verwonderlijk, voor
Westvlamingen althans. Het antwoord is niet ver te zoeken :
« zipte = natte meersch », De Bo heeft onder het woord « zipte »
meer dan 12 regels uitleg daarover. En wie heeft er niet Cain's
Zonde gelezen van Warden Oom ? Daar is sprake van « Callewaert's
ziptje » met nota.
A. BONNEZ
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DE OUDE BAKKERSGILDE TE POPERINGE
In het archief van de St.-Danskerk te Poperinge berust een perkamenten handboekje, groot 0,23 m op 0,15 m, bestaande uit 36
bladzijden en geschreven in gotische letter, doorgaans met zwarte
inkt. Opschrift en verdeling zijn in 't rood. Het handboekje is
gedagtekend van 7 maart 1524 en behoorde vroeger toe aan de
bakkersgilde of gilde van St.-Obrecht, alzo genoemd naar de patroon der bakkers St.-Aubertus of St.-Obrecht. Als het boekje
geschreven werd waren van die gilde Frans Werren deken en Wallin
De Conync, Willem De Reckemackere, Lauwyck Kieken en Gheleyn
Staessen « beleeders ».
De bakkersgilde schij nt reeds in 1296 te Poperinge bestaan te
hebben. Immers in het even vermeld handboekje staat het afschrift
van een oude schepenakte, bewijsstuk ener rente op een lijne en
30 roeden lands. De rente bedroeg 20 schellingen parisis telken
b are in twee keren te betalen : te Bamis en met Half-Maart. Die
rente was afgestaan aan de bakkersgilde door Lamsin de Gansere,
die ze ten eeuwigen dage verkregen had op 8 april 1296 op al de
bezittingen van Willem de Vaec. Deze akte was gepasseerd voor
de toenmalige schepenen van Poperinge : Jehan Hooft, Lambrecht
Ellebode, Hughelooc Weibel, Pieter de Hertooghe, Jehan Oulf.
Het stuk land waarvan sprake is in de akte, heette de Ganzebilk
en lag in het Korte Gervelgat. Het Gervelgat was de hoek gevormd
door de grote sectie van de vaart die naar de Kom loopt en de
kleine sectie die van de Potterstraat komt. Op het Gervelgat kwamen uit : de Grote Gervelgatstraat en de Kleene Gervelgatstraat. De
Grote Gervelgatstraat heet nu Veurnestraat en liep van de stenen
brug naar de uitkant der stad. Het deel van de Veurnestraat vanaf
de brug naar de Markt heette eertijds Leverstraat.
In een oorkonde van 21 maart 1457 wordt ook melding gemaakt
van een St.-Jansgilde en van de St.-Obrechtsgilde ( 1 ). Het stuk
noemt als beleeders en hebbende het bestuur ( 2 ) van deze laatste
gilde : Petrus van Ordonere, Willermus van Hamele, Cristoforus
Lodyc, Salomon Wendemare, Joannes Roelin. Te dien tijde was
Diederic (Theodericus) Roene kapelaan van de bakkersgilde en tevens
van de St.-Katharinagilde (ambacht van de kleermakers) ; hij was
het die later het mirakelkindje zou dopen.
De St.-Obrechtsgilde had inderdaad een altaar in de St.-Janskerk
(1) F.H. D'Hoop, Recueil des chartes du prieuré de Saint-Bertin
A, Poperinghe, n° 165 (Brugge 1870). - Van de St.-Jansgilde waren
toen « beleeders » : Ghislenus de Clobbere, Georgius Post, Joanne:3
Govaert, Franciscus Hellebrant, Franciscus de Vont.
,(2) In de genoemde oorkonde : « ut et tamquam gubernatores
et administrationem habentes confratrum confraternitatis Sancti
Auberti Poperingensis ».
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op 16 maart 1511 werd gewijsd door de schepenen en keurheeren
van Poperinge dat de kerkmeesters van de St.-Jansparochie de
deken en de vinders der St.-Obrechtsgilde moesten in het gebruik
laten van hun oud recht een kapelaan aan te stellen « ydoen ende
suffisant » voor de dienst van de gilde. Deze kapelaan mocht
hebben, gebruiken en ontvangen de vervallen « obyten, salve » en
andere rechten van de kerk alsook de « periminencien » van zijn
voorzaten. Kerkmeesters en gildebestuur worden daarbij vermaand
« payselik » met malkander te leven en niemand mocht iets wederzeggen tegen dit besluit. Van dit vonnis staat een afschrift in bovenvermeld handboek van de gilde. Uit een register van de eigendommen van de St.-Janskerk, opgemaakt in 1536, blijkt dat de
voorzeide kerk jaarlijks aan de kapelaan van de St.-Obrechtsgilde
40 schellingen 8 deniers moest betalen. De gilde betaalde aan de
kerk voor was en wijn 14 schellingen parisis.
De kapelaan bewoonde een eigendom van de gilde, te weten een
« behuusde hofsteide », gelegen ten zuidwesten van de St.-Janskerk
met het oosteinde op de « cruucewech ». Die eigendom omvatte ook
« de erve ende catheelen, droghe ende groene », d.w.z. een stuk
grond met het geboomte erop groeiend en met al het akkerbouwgereedschap. Het was een gift van Frans de Vondt en Marie, zijn
vrouw. De huizing werd vernield den tweeden in wedemaand of
juni 1563, de dinsdag na Sinksen ( 3) .
Het belang en de rijkdom van de St.-Obrechtsgilde blijken uit
het meer vernoemd perkamenten handboekje. Het vermeldt de
eigendommen en verhuringen, de inkomsten door renten en cijnzen,
de verplichtingen van renten en diensten die moeten betaald worden.
In het begin der 16e eeuw bezat de gilde iets meer dan 19 gemeten
en 161 roeden, waarbij nog een gifte kwam van 4 gemeten en een
vierendeel, 10 roeden. Deze eigendommen waren deels akkerland,
deels eist (bos van elzen tronken en struikgewas) , deel « meerschland ». Hierbij kwamen dan de reeds vermelde « behuusde hofsteide »
die tot kapelanij diende, en enige renten en cijnzen, die meer dan
anderhalf pond parisis opbrachten. De verhuring der landerijen en
de ontbloting der bossen verschilden in opbrengst naar gelang de
tijd. Vandaar dat de opgave van de sommen onduidelijk geworden
is. Door de beschrijving van de ligging der eigendommen en door
het vermelden van de begiftigers (elf in getal !), van de huurders
en bezitters der aanpalende eigendommen is het boekje belangrijk
voor de kennis van de plaatsnamen en familienamen van Poperinge.
(3) In de namiddag van deze dag, omstreeks 5 uur, ontstond
een geweldige brand op de St.-Jansparochie. Het vuur legde 700
huizen in as, naar het getuigenis van Augustijn van Hernighem
(in zijn gelijktijdig dagboek) . Het zouden er 800 geweest zijn volgens een overlevering geboekt in het Chronicon Ecclesiae Sancti
Joannis. - Ten tijde van deze ramp was Jacob Everaert kapelaan
van de gilde.
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Door hetzelfde handboekje van 1524 vernemen we enige bijzonderheden over het gildeleven oudtijds.
Het bestuur van de St.-Obrechtsgilde bestond uit een deken,
bij gestaan door vier vinders of beleeders en een kapelaan. De feestdag van de patroon St.-Obrecht werd zeer plechtig gevierd op
13 december. In het zuidkoor van de St.-Janskerk, waar het St.Obrechtsaltaar stond, werden 's avonds tevoren de eerste vespers,
's morgens van de feestdag een plechtige mis en 's avonds van
dezelfde dag de tweede vespers gezongen door de prochiepape of
pastoor, bijgestaan door een diaken en een subdiaken en door
« koristers » of zangers. Er waren drie kinderen of misdienaars.
Op St.-Niklaasdag werden drie plechtige missen gecelebreerd. Op
H. Drievuldigheidszondag « als men de gilde dronk » was er een
solemnele mis en een maaltijd.
Sommige begiftigers van de gilde hadden bepaald dat er voor
hun ponste missen zouden gedaan worden. De rekeningen van de
St.-Janskerk uit de jaren 1737-1797 noemen herhaaldelijk de retributie die aan de pastoor toekwam wegens het celebreren van « acht
missen van Requiem tot lavenisse van de zielen van Juf. Catherina
van der Clytte, sieur Jacques Roelens ende syn huysvrauwe, Jacques
Verslype ende andere confreren van de guide van St.-Obrecht ».
In 1757 worden « drie jaergetyden ende acht missen St.-Obrecht »
geboekt. De koster noteerde nog in zijn dagboek op het einde van
de 18e eeuw dat op 13 december jaarlijks een mis voor St.Aubertus
voor de bakkers gedaan werd « met akkoord ».
De bezittingen van de gilde waren reeds een hele tijd v&Sr de
Franse Revolutie met deze van de kerk verenigd, zoals blijkt uit
een aantekening in de kerkrekening 1771-1777 : « De goederen van
den selven autaer (van St.-Obrecht) geconfondeert syn met degonne
van dese kercke ».
Nog een laatste keer wordt gewag gemaakt niet van de gilde
maar van de « nering » van de bakkers in 1778. Op 5 juli van dit
jaar vierde men de 300e verjaring van het mirakel van Poperinge
en een praalstoet trok 's namiddags door de straten van de stad.
Het was de nering van de bakkers die, samen met deze van de
beenhouwers en van de blekers, ten groten dele de zevende en laatste
praalwagen schonk, juist de kostelijkste, die herinnerde aan het
mirakel. Bovenop troonde onder een verhemelte 0.-L.-Vrouw. Bij
baar stonden vier engelen met mariale bijbelspreuken. Voor haar
lag het kindje en knielde het biddende meisje (Pieternelle Turlin) .
Daarrond stonden mannen en vrouwen die het herlevend kind van
Rassoen van Hove en Jaquemyne Bayaert met verwondering aanschouwden. Wat meer naar voren stond de doopvont en de priester
(Diederik Roene) in kerkgewaad. In de schelp, geheel vooraan,
zat een engel die de wagen bestuurde. Twee andere engelen hielpen
te voet de zes paarden leiden, die de wagen trokken. Het was
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goed gevonden en voorgesteld en zal heel wat geld en moeite
gekost hebben. In de versiering werd echter geen gewag gemaakt
van de patroonheiligen der betrokken neringen.
In juli 1879 daarentegen, bij de 400e verjaring van het mirakel,
stond op de praalwagen van 0.-L.-Vrouw het volgende te lezen :
« de H. Aubertus, bisschop van Kamerijk, alhier als patroon der
bakkers vereerd en aan wien de kerk van St.-Jan meest al hare
goederen schuldig is ».
R. DEBEVERE

SOLDAAT VAN NAPOLEON TE GITS IN 1813
Te Gits berust in privaatbezit de laatste brief, die een Gitse
soldaat van Napoleon, Frans Erkelbout, op 24 juli 1813 uit
Dresden aan zijn ouders heeft geschreven. De zelfde persoon bezit
ook enkele opzoekingen nopens deze familie Erkelbout, en de
verwante families Van Hee en Vanden Bussche, van de hand van
de bekende en heilige pastoor Alois Tommelein, die onderpastoor
was te Gits van 1899 tot 1910 ( 1 ) en die de brief commentarieerde.
Soldaten van Napoleon heb ik te Gits maar weinig teruggevonden.
We kennen er nog wel Karel Viaene (Torhout 1782-1861), die te
Gits woonde, toen hij voor Napoleon moest gaan dienen, en Clemens Ryngaert (Gits 1793-1878), die een « deserteur » was uit het
leger van Napoleon, en in 1816 langs de Brugse steenweg te Gits
een dankkapel voor 0.-L.-Vrouw van Troost liet bouwen, die
nog bestaat (2 ) .
Onze Frans Erkelbout was de vijfde van de acht kinderen van
Maarten en Isabella van Coillie, allebei uit Gits. Hij werd geboren
te Gits de 7 april 1792. Hun andere kinderen waren : Jan, geboren
Ardooie 15 feb. 1786 ; Vitalis, geb. Gits 1 sept. 1787 ; Germanus,
geb. Gits 26 mei 1789 ; Leopold, gbe. Gits 6 jan. 1791 ; Ignatius,
geb. Gits 28 nov. 1793 ; Cecilia, geb. Gits 29 oct. 1795 en Jacob,
geb. Gits 13 mei 1802, die priester werd in 1834 ( 3 ) .
(1) Alois-Lieven Tommelein werd geboren te Zarren in 1857 en
stierf te Reninge op 16 okt. 1944 als rustend pastoor van Noordschote. Over hem zijn o a. reeds verschenen : L. van Hemelrijck.
Korte Levenschets van E.H. Aloysius Tommelein. 1946. — Zr. Dr.
M. Costanza. Gods Priester, Alois-Lieven Tommelein. 1961. —
Louis Wilmet. Een tweede Pastoor van Ars. 1961.
(2) Zie mijn werkje « Maria-verering te Gits » (1954), op blz.
28-29.
(3) Jacob Erkelbout werd in 1839 onderpastoor te Zarren, in 1853
pastoor te Markegem, gaf zijn ontslag op 21 sept. 1870, en stierf
op St.-Anna te Kortrijk 22 april 1878.
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Tekst van de brief van Frans Erkelbout
N° 19
Grande Armée
a Monsieur Mme
erkelbout, cultivateur a Gidts, canton d'hoogleden departement de
la lys en flandre, post Meenin.
Dresde den 24 julius 1813.
beminden Vader ende Moeder,
Ik laat uw weeten den staed van myne gesondheid van uw veroopende het selve. ik laet uw weeten als dat ik alle daege gevochtend hebben dat het mij belet heeft van uw te schrijven. Maer nu
tegenwoordig dat ik in den Depod leggen bij de hoofdstad van
Sacsen door oorsaeke dat mijn perd kreepel geweest hebt, waer
ik alle daege verwachten van te moeten vertrekken naer de groote
armeye, ik schrijve uw nog voor nieuws als dat de fransen seere
voorewaert gaen en in den winter ik hebt mijne voeten vervroosen
had door de onverdragelijke koude en nu egenwoordig dat het noch
warmer makt hier als bij ons. Ik bidde indien ik lange soude zijn
sonder schrijven dat gij niet ongerust en zoude sijn want ik kan
niet altijd schrijven en ik eyndigen mijnen brief met alle gesondheid
ende contentement en ik bidde dat gij de groetenissen soude doen
aen aen aen (sic !) alle mijne broeders ende goede kinnessen ende
vrienden waermede ik blijve met afwachtinge ende respect ik bidde
dat gij lieden soude alle daege een gebed soude doen want ik kan
niet meer bidden beminden vader ende lieve moeder
uwlieden oodmoedigen
ende toegenegen soon
franciscus
erkelbout
Van Frans Erkelbout werd sindsdien niets meer gehoord ; waarschijnlij k sneuvelde hij in de Russische veldtocht. De brief werpt
een schril licht op toestanden uit de tijd dat onze Vlaamse voorouders Franse staatsburgers waren.
D. TILLO VAN BIERVLIET O.S.B.
Vraagwinkel. — Oud gebed.
Kan iemand mij helpen aan de volledige tekst van een oud gebed
waarvan me, tot mijn spijt, enkel het begin en dan verder nog een
paar regels bijgebleven zijn. Het begint aldus :
O Maagd en Moeder Gods, — Maria, kroon der mensen,
O Anker van mijn hoop, o Hoop van al mijn wensen...
En verder : 0 sleutel van mijn hert,
H. D. B.
O slot van mijn gedachten .
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MENGELMAREN
DE SCHREIBOOM TE LANGEMARK
Op de vraag in Biekorf 1963 blz. 352 kan ik antwoorden dat
er váór de eerste wereldoorlog tussen Langemark en Poelkapelle,
op de hoek van de straat leidend naar het station van deze laatste
gemeente, een linde stond, de « Schreiboom » genaamd. Zijn stam
was zeer omvangrijk, hij was door drie ijzeren banden omringd en
was « holde ». Hij werd vernield in 1914.
M. c. Ieper
Die « Schreiboom » van Langemark is vergaan in de oorlog van
veertien. In die naam las en hoorde men algemeen schrei uit
schreien : wenen, huilen. Een volksetymologie. De echte etymologie
moet, volgens De Flou, afgeleid worden uit de plaats van de
« schreibomen », en er stonden heel wat bomen van die naam in
ons gewest ; zie zijn Wdb. XIV 414-418. Een « schreiboom »
stand op een kruisstraat of op een spletstraat. De oudste schreibomen zijn die van bij Ieper (Screbome, Screibome in 1257-1260)
en bij Brugge (Screibome in 1299) .
C. B.
In 1834 wist de Brugse archivaris J. 0. Delepierre te vertellen
(Chroniques, traditions et légendes de l'ancienne histoire des Flandres, Brugge 1834, 149) dat « Schreiboom » betekende « arbre des
gémissemens ». Aan deze boom immers zou, na de slag van Westrozebeke in 1382, het lijk van Filips van Artevelde zijn opgehangen.
Naar het schijnt — we laten de romantische Delepierre aan het
woord — hoorde men in 1834 soms nog in de omgeving van die
boom het gezucht en het geschrei van gekwetste krijgers van 1382.
De traditie zou er nog levendig geweest zijn, want « les habitans
montrent encore aujoud'hui un tilleul isolé, connu sous le nom de
Schreyboom ». Tot zover Delepierre in 1834. In zijn Dictionnaire
géographique van 1836 heeft Vander Maelen deze « historische »
gegevens dankbaar overgenomen als een bewijs te meer voor het
feit dat de veldslag van 1382 werd geleverd te Rozebeke-bij-Ieper
en niet te Rozebeke-bij-Oudenaarde. Kervyn de Lettenhove zal in
1847 in zijn Histoire de Flandre III 531 alleen vermelden dat
Filips van Artevelde werd opgehangen aan een boom « qui longtemps après resta célèbre dans toute la contrée ».
L. VAN ACKER

JAN SCILDERS WATER TE LAMPERNISSE
Op de vraag (Biekorf 1963, 352) of er iets meer over een
familie (de) Scildere in Veurne-Ambacht bekend is, meen ik te
weten dat de Kapelbrug op de baan Pervijze-Schoorbakke eigenlijk
de Schildersbrug heet en vroeger de brug moet geweest zijn van
het hof van een zekere de Scildere. De Jan de Scildere van Lam-
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pernisse die in die akte van Cambron uit 1335 voorkomt is zeker
dezelfde die ook in andere akten uit die tijd 1346-1354 voorkomt ;
De Flou XIV, 284 geeft daar een paar voorbeelden van. Gedurende
de oorlog 1914-18 lag een Grote-Wacht op de Schildersbrug.
K. S.

ONZE WINDMOLENS IN 1963
Bij het in werking treden van de Wet van 8 november 1962,
werd de gemeente Komen op 1 september 1963 opgenomen in de
provincie Henegouwen. De driezolder van J.B. Soete te Komenten-Brielen is dus van de Westvlaamse inventaris te schrappen.
Deze molen werd in 1920 te Komen gebouwd uit delen van twee
molens die uit Frankrijk waren overgebracht. De molen draait niet
meer met de wind doch met de dieselmotor van een vrachtwagen.
Deze motor is in de onderste zolder opgesteld. Op het klauwijzer
is een sleepband gemonteerd.
De houten molen van Stavele is in october onttakeld en werd
op 5 november vervoerd naar Naours, op 18 km van Amiens (Fr.) .
Bij de toeristische attractie van de grotten aldaar zullen er nu ook
twee molens staan : deze van Stavele en de staakmolen van Linselles (Nord) die er reeds is opgericht. Beide molens worden er
gebouwd door 0. Van den Bussche. De molen van Stavele was
de laatste molen waar het draaiende werk niet toebehoorde aan de
eigenaar van de molen. Een overblijfsel van oud recht.
De staakmolen van Kuurne werd in juli-augustus hersteld door
de molenmakers Vande Kerkhove en Peel. De wegen werden vernieuwd, de kap en de windweeg beslagen met eternit-schaliën,
nieuwe teerlingblokken, enz. De molen werd gans met carbolineum
bestreken. Dit product beschermt zeer goed het hout doch zit
in het begin nogal zwart. Reeds verscheidene van onze molens
werden na herstelling aldus ingesmeerd en graag zouden we toch
enkele staakmolens in onze eigen molenkleuren zien schilderen :
grijze verf, rode assekop, en wi tt e verf op het beleg van de vier
hoekstijlen.
In juli is de kap van de molen te Anzegem voor de helft ingestort.
De molen van Gijverinkhove werd verkocht om overgebracht te
worden naar Oostvleteren. Sinds 1955 is hij buiten bedrijf.
Toekomend j aar zullen twee zeer belangrijke herstellingen uitgevoerd worden : Kortemark en Meetkerke. De torenkotmolen van
Kortemark zal volledig hersteld worden om in bedrijf te worden
gesteld. Molenaar is er immers G. Vanden Berghe, lid van een
familie die ook de molens van Gits en Werken dagelijks doet
draaien. De poldermolen te Meetkerke is ook een gelukkige herstelling. Het is onze enige molen met scheprad.
De Bosterhoutmolen van Meulebeke zal overgebracht worden naar
Ieper.
C. DEVYT
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Nieuw-Jaer-Wensch
voor 't jaer 1825
'K wensch met 't Nieuw-Jaer, u veel zegen,
Die met welstand is gepaerd,
En nooyt vind op uwe wegen,
'T geen uw innig hert bezwaer,
'K wensch u goede tier te maeken,
Erf veel vreugden t'allen tyd,
En fortuyn u zou genaeken,
Gy alzo u dagen slyt.
Door uwen Dienaer Joseph Bonte
Naar een klein kaartje 8,5 X 6 cm op 75 exemplaren gedrukt te
Brugge bij De Moor en gedateerd met de hand : 30 Dec. 1824. Uit een Brugse verzameling. - Joseph Bonte was een « brei » of
marktloper die de vis thuis droeg.

In onzen Blok en voor Biekorf :
EVC. In memoriam Lodewijk en Karel De Wolf. 75. VDB. In memoriam Maurits van Coppenolle. 50. - EN.
In memoriam Kanunnik Dochy. 50. - BS. In memoriam
Pater Desideratus. 25. - CB. In memoriam Karel Lappens.
25. - GF. Zeem van alhier. 25. - FWB. 25. - RA. Van bij
de Gentse Leie. 75. - LD. Groet uit het Noorden. 25. CS. Blokgeld uit houwe trouw. 25. - BvdE. Sed nihil ad
Brugas. 50. - MPB. 25. - MO Heverlee. 25. - JRB. J0. JDC. Uit Gravenmunster. 25. - JV Dilbeek. Steungeld. 25.
- PH. Een schepke bij. 25. - JF. Voor den blok. 25. WG. Maar zomeren zal 't. 50. - RV. Van de zeekant. 75.
- JH Binche. Omdat 't hier deugd doet. 25. - LVL. Uit
oude vriendschap. 100. - RdG. 'n Steentje. 25. - GvdS. 25.
- JCR. Steungeld. 75. - ,KJV. 'n Penning toe. 75. - LV.
Uit Woluwe. 25. - LVA. De schapen komen. 75. - AD.
Welgemeend. 25. - KMB. Steun en groet. 75. - KRB. Ter
goeder bewaernesse. 75. - RD Sunderland. Groet van over
de Vlaamse Zee. 50. - HS. 't Ligt in den trog, gereed voor
de bakte. 75. - MCW Brussel. Met beste wensen. 125. ACh. 25. - AAL. 25. - GB. Toemaatje. 25. - WS. 25.
GH Brussel. Westland boven. 125. - AVS. Van bij
't Putje. 25. - RVdB. Uit Uilenspiegelstede. 25. - AM. Voor
de vraagwinkel. 50. - MC. Een keernslag toe. 50. - RS. In
de blok gegrift. 25. - BC. Voor de « neerstigheid » van Biekorfs vraagsteerten. 75.
Wel bedankt voor steun en genegenheid.
Aan onze Lezers en Vrienden allemale
een goe' zalig Nieuwjaar. - 't Berek.

E.
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328 331 334 337
Haringe 25
Kruishoutem 117
Heestert 122 327
Kuurne 64
Heist 32 114 381
Lampernisse 24 160
Helkijn 64 122
352 400
Hoeke 179
Langemark 52 96 352
Hooglede 168 235 279 Ledegem 279
Houtem V 24 183 310 Leffinge
inge 276
Houthulst 16 138
Leisele 24
Ieper 31 43 44 52 Leke 388
53 75 90 95 105 Lissewege 295
127 183 193 197 Lo 20 27 135 255
217 224 248 260
388
276 299 306 315 Luingne 160
316 319 320 351 Maldegem 114 343
353
Male 75
Ingelmunster 38 178 Mannekensvere 235
279
Markegem 279
Ingooigem 64
Menen 25 43 44 105
Izegem 279 299
236 276
Jabbeke 114
Mesen 160 355
Kaaskerke 140
Meulebeke 42 68 83
Kanegem 279 344
299 331
Klerken 16 299
Middelburg 343
Knokke 28 158 279 Moerkerke 195 198
381
199 343
Moeskroen 299
Koekelare 28 158

-- 407 -Moorslede 25
Ruiselede 276 279
Westrozebeke 35 240
Nieuwkapelle 24 236 Rumbeke 121 279 307
388
Nieuwpoort 16 26 55
317
Westvleteren 124 238
90 95 123 187 214 Schoorbakke 24
384
275 280 318 381 Schuiferskapelle 330
Wijtschate 35 238 354
385
Sijsele 38 195
Wingene 29 330
Noordschote 53
St.-Andries 302
Wontergem 329
Oedelem 39 204
St.-Denijs 122 237
Woumen 16 114 140
Oekene 121 126
St.-Jakobskapelle 237 Wulpen 196
Ooigem 168
St.-Joris N 140
Wulvergem 24
Oostduinkerke 56 189 St.-Kruis 279 326
Wulveringem 225 239
390
St.-Laureins 10 114
Zarren 114
Oostende 92 114 123 St.-Margriete 12
Zedelgem 114
251 288 298 313 St.-Michiels 21
Zonnebeke 53
388
Staden 237 388
Zuienkerke 142 191
Oostkamp 38 204
Stavele 238
210
Oostkerke D 220 279 Steenkerke V 24
Zwevezele 61 331 345
Oostvleteren 30 236 Tiegem 185
388
Tielt 96 276 299 329 Gent 2 11 62 72 75
Otegem 122 333
348
77 95 98 105 126
Oudekapelle 24
Torhout 334 388
143 151 160 189
Oudenaarde 75 95 105 Varsenare 114
196 197 249 256
197 327 349 368 Veurne 20 24 26 31
262 316 318 351
Oudenburg 38
127 32 95 105 144 159
352 363
276 319 334
211 227 257 290 Aalst 147 153
Outrijve 236
310 351 388
Aardenburg 10 12 188
Pittem 36 78 93 205 Vichte 64
243
276 331
Vijve-Kapelle 343
Antwerpen 105 197
Poeke 344
Vinkem 225
320
Poelkapelle 52
Vinkt 344
Axel 220 221
Pollinkhove 21 24 124 Vladslo 141
Biervliet 197
237
Voormezele 52
Dendermonde 14 188
Poperinge 259 279 395 Waasten 43 259 355
255 319
Proven 24
Wakken 71 119 279 Doornik 12 62 77 168
Ramskapelle N 24 237 331
188 189
387
Waregem 38 299
Duinkerke 27 86 356
Reninge 24 25
Watou 388
Geeraardsbergen 223
Roeselare 25 63 96 Wenduine 89
287
128 276 279 300 Werken 151 194 197 Hulst 62
305 309 334 369
309
Rijsel 74
373
Wervik 25 43 353
Sluis 11 63 124 191
Roksem 303
Westende 388
243 250
Ruddervoorde 29 303 Westouter 238

ONOMASTICA

Toponymica. Appelmarkt 139 Artemeerschen 344 Bancs de Flandre 217 Beauvoorde 229 Beelsens kapelletje 68 Ter Beke 362 Berg
(Pittem) 82 Berghefeeste 351 De Biezen 10 Blauhuys 229 Ten
Bogaerde 25 211 Bokaniekenhof 111 Bommevrij 387 Braecke 217
De Broek 199 De Plaats 80 De Vaart 16 Burgwegmolen 24 Le
Crucette (molen) 24 Ten Doden Kinde 52 Drie Torreelen 227
Drooghof 139 Duinkerkepoort 387 Duivetoren 387 Duineleet 211
Elslande 362 L'Epine (molen) 24 Fintele 135 Gervelgat 395 Groot
Hoornwerk 387 De Gavers 70 Grote Hemme 24 d'Handzaamtje
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(vaart) 139 Hazewind 24 Hillsbank 217 Hoflandemeulen 24 Hoge
Brugge 139 Huit et quatre (Wijtschate) 25 Ter Huutinghe 229 Jan
Schilders water 352 400 Ter Campt 362 Keunigstraatje 139 Keyngaert 210 Krieke 78 Kriekhoek 70 Kust-Vlaanderen 258 Landsheeremeulen 24 Langelis 211 384 Lettenbergmeulen 24 Leverstraat 395 Loobrugghe 21 Luismarkt 248 Mannepad 343 Meestove
318 Melaethuys 52 Muizelare 78 82 Nieuwemeulen 24 Noorden en
Zuiden 169 Oliphantmeulen 24 Oostmeuten 24 Oostveste 24 Paanderweg 72 Paaphoek 110 Paterstrate 110 Paviljoen-Kursaal 390
Persewee 106 Place Henriette 391 Pluys-merckt 249 Ten Poele 52
Pompepit 106 Prinsegoederen 28 Reuzemeulentje 19 Ruytingen 217
Scheurvliet 228 Scheewege 199 Schoeringe, Scuweringhe 142 Schoorbakke 24 Scotelincx steendam 211 Schreiboom 352 400 Siepens Kruis
121 Sinte-Gilliens (Iuliens) 52 Sint-Seix 384 Sluise Vrije 11 Spikere 199 Steenacker 362 Sterkte van Verbanck 393 Swaenken 227
Tavengoen (Avignon) 77 Testefort 229 Torreele 227 Trenden Trente
142 Turkije (Pittem) 81 Valeiskreek 16 Vijverhuis 70 Villa
Blanche 139 Vlaamse Zee 216 Wachtdijk 343 Wervickhove 126
West-Vlaanderen 259 Witte Beer 138 Wulvendijk 343 Ydewalle 10
Zandvoordemeulen 24 Zeekantig Vlaanderen 257 Zeekustig Vlaanderen 259 Zeeuws Vlaanderen 258 Zeepmeers 301 Ziekelieden 52
Zuid-Vlaanderen 32.
Huisnamen. Acht Zaligheden 106 Avignon 77 Blauwhuis 29 Doek
van Veronika 34 Drogenhoek 70 Gouden Hond, Groene Hond 160 253
Inktepot 28 Colve 362 Lands Welvaren 318 Schild van Bourgondië 21 St-Joris 21 St.-Kristoffel 35 Smul 202 Snoekje 15 Tap 17
Tulpaan 79 Vapeur 286 Veronike Virginycke 33 Vier Eimanskinders 109 Zwarthuis 202. — Kapellen te Langemark 52 Ingooigem 64.
Bijbelse kloosternamen. Bethanie Bethel Bethlehem Emmaus Galilea Jericho Jerusalem Nazareth Sarepta Sinai Sion Thabor 193-107.
Vreemde namen (verdietsing). Aucheroos (Auxerrois) 159 Oexten
(Aosta) 159 Provende (Provence) 314 Puts Putte (Puy) 314 Rooden
(Rhodos) 127 Rouwen (Rue) 314 Seyne, Senen (Siena) 191.
Uilenspiegelsteden 221. Vlaemsche nacie 256.
Spotnaam. Klein-Parijs 242.

Persoonsnamen. Arnout 186 Doken 347 Ernol 186 Joos Jozef
239 347 Judocus 239 Margriete 175. — Faido Faginga 226. — Naamgeving : mannen in Veurne-Ambacht (1423) 144 ; vrouwen te leper
(1323) 315, te Brugge (1309 en 1332) 315, in het Brugse Vrije
(1400) 175.
Familienamen. Bueterpot 240 Gloyscoof 240 Godfernon Godfurneau 157 Cosere Cosers 218. — Familienamen in Veurne-Ambacht
(1423) 144.
Groepsnamen. Ballisten 105 Blauwkapkens 320 Bollaerts 97 beenaars 10 Diksmuidelingen 16 Duydsch gebroed (Patriottentijd)
331 332 Flamengastres 125 Groene Rockx 320 Marollen 320 Modisten 166 Patriotten 329 Ruitenbrekers 133 Stevenisten 333 Vlaamse
Melkbaarden 8.
Bijnamen. Cie de Looi 152 Deken Doolage 110 Dsjank Spey 69
Jan in 't Verloren Kost 384 Katte Veis e.a. 108 Krikke Tavernier 80
Meneere 28 Uze Vapeur 286 Tamboer 60. — Spotnaam : Bruëters van
Diksmuide 108. — Schuilnaam : Karel Kimpe (Alfons Van Hee) 134.
Hondennamen 58.
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Anselm Adornes, Jeruzalemvaarder 2 324 Aëben Lucien, districtcommissaris 36 Axters Joseph, leraar 370 Baes Pieter-Constantijn,
schrijver 320 Bakelandt, bendeleider 93 Beatrijs, Vrouwe van Kortrijk 327 Benson Ambrosius, schilder 34 Berquin K. R., conservator 214 385 Blomme Carolus, Napoleonist 117 Blondeel Lanceloot
325 Bëhm D., tekenaar 217 Mgr. Boussen, bisschop van Brugge 208
Bousson, burgemeester Gits 268 Mgr. Brenart, bisschop van Brugge
9 162 252 362 Buchiau Jean, bisschop van Doornik 177 Casier
Jerome, zeeldraaier 121 Cobrysse Pauwels, burgemeester Brugge 103
Contarini, galeipatroon 6 Crombez, grondeigenaar Oostduinkerke 390
Coussine Michi21, missionaris 333 Daems Hector, onderwijzer-redactuer 128 Daun, maarschalk 8 De Baerdemakere, bisschop van Sarepta,
suffragaan van Doornik 195 324 Deblon Pieter 315 Deken De Bo
129 Rombout De Doppere 2 Defraye Odiel, wielrenner 308 Karel
de Gheldere 28 De Gryse, aartsdiaken van Brugge 9 De Hont Jakob,
memorialist 221 Delbar Hendrik, superior Roeselare 369 Jan de
Leeu, kerkelij k gezant 159 De Maré Franciska, schoolvrouw 83
Demedts Sebastiaan, Napoleonist 69 de Muelenaere Jan, burgemeester
Pittem 37 De Roo, burgemeester Nieuwpoort 214 Anthonis De Roovere 102 De Scotis Jan, pastoor Langemark 52 De Smet Roeger,
beeldsnijder 46 De Snick Robert van Koekelare 28 De Swarte Pieter,
rederijker 389 De Toolnare Lievin, boekverluchter 272 274 de
Vallejo Michiel, reder en postmeester 26 Devaux Paul, politicus 213
De Vilder Constantin, stevenist 304 333 De Vlieghere Medard,
pastoor Kuurne 64 Jules Devos 380 De Wilde, pastoor Pittem 207
Dhont J. B., Napoleonist 117 Diederik van de Elzas 178 Donteclocke
Jan, minderbroeder 113 Maria Doolaeghe, dichteres 111 Elewaut, abt
St.-Andries 104 Cornelis Everaert 113 316 Mgr. Faict 300 370 375
Hertog Filips de Goede 323 Koning Filips I van Spanje 324 Cornelis
Gailliard 328 Gallant Jan, rederijker 360 Guido Gezelle 129 194
213 285 369 Joos van Ghistele 2 Glorie, pastoor St.-Laureins 10
Glorieux Ludovicus, stevenist 334 Grauman Wederick, penitencier 77
Groenedike Walter, schepen Brugge 176 Pauwel Heinderycx 225
Hennessy Anna Carolina, abdis 224 Victor Huys 136 Jacques Inbona,
memorialist 103 350 Karel de Goede 126 178 Karel van Lorreinen
103 Kesteloot Pieter, publicist 391 Kieken Maria Joanna, kloostervrouw 207 Ridder Pieter Lanchals 337 Lanssen Victor, studieprefect
Roeselare 371 Laude Simon de, predikheer en hulpbisschop 322
Emiel Lauwers 135 374 Le Manth Antoine, goudsmid 250 Gilles
le Muisit 188 Lefèvre Clemens, onderwijzer en zouaaf 42 Prins
Leopold (later koning Leopold II) 391 Lichtemberg Joannes, schrijver 182 Loppens Karel, bioloog en historicus 346 Malbrant Polidoor,
schrijver 96 Keizerin Maria-Theresia 8 Mgr. Malou 300 326 Margareta van Oostenrijk 325 Maria van Bourgondië 325 Marvis Walter
van, bisschop van Doornik 176 Maximiliaan van Oostenrijk 99 179
Merghelynck Arthur, genealoog 217 Morael Ferdinand, volksdichter
394 Nachtergael Bernard, superior Roeselare 334 Ocket Jan, onderwijzer Pittem 38 78 O'Flanders (zie Vincke) Poucket, missionaris
S.J. in China 350 Raepsaet J.J., magistraat en historicus 327 Retsin
Leo, onderwijzer Pittem 79 Albrecht Rodenbach 375 Scherpereel
Ignatius, onderwijzer Pittem 39 Scherier Michiel, beeldhouwer 325
Scuwinghe Lodewik, edelsmid 251 Slembrouck Odiel (Pater Desideratus), geschiedschrijver 309 Leopold Slosse 307 Spinola, gravin
Cosma (Moeskroen) 366 Tavernier Petrus, school- en dismeester
Pittem 79 Van Belle Corijn, drukker 51 Van Brouckercke Jan,

— 410 —

pitancier Diksmuide 159 Van Curtricke Jan, edelsmid 251 Van Cuyl
Pieter, commissaris en schoolmeester Pittem 81 Vanden Berghe
Tideman, koopman en magistraat 250 Vanden Driessche Augustinus,
Napoleonist 117 Vandendriessche Hendrik, zouaaf en sociaal voorman 300 Van den Hende Arnold, kapelaan Damme 194 Van de
Walle, Jacob-Hyacinth, schrijver 161 Van de Wiele Pieter, Napoleonist 117 Lodewijk Vanhaecke 256 308 314 Alfons Van Hee 27
91 129 369 Vanhove Bruno, grootvicaris 369 Van Ruddervoorde
Jan, edelsmid 251 Van Thielt Joris, edelsmid 251 Vermet Pieter-Jozef,
volksdichter 394 Gustaaf Verriest 371 Hugo Verriest 130 370
Vincke Alderik (O'Flanders), schrijver 91 Amaat Vyncke 132 369
Johan Winkler 133 Winnepenninckx, stevenist 334 Wouckier Jan,
primus van Leuven 57 Wybo Camille, schrijver-glazenier 214 Wynckelman Jan, diamantslijper 320 Tommelein Alois, pastoor 398.
Familiekunde. Arteel 299 Backere 12 Baert 299 Balliul 228
Bambeke 229 Beccue 126 Belver 26 Beuvet 359 Billiet 300
Blomme 22 153 Boonem 262 Bosschaert 359 Bossut 228 Briarde
229 Buus 360 Carondelet 228 Casteleyn 288 299 Ceuninck 240
Christiaen 28 Cosere 218 Cosman 299 Coene 26 Coillie 240
Craene 228 Cressin 228 Cruyssaert 299 Delie 299 Demedts 69
Demets 229 D'Hondt 65 Dion 228 Doolaeghe 110 Elslande 364
Elslander 299 Errembault 47 Gallant 353 Ghistelle 220 Goetgebeur 299 Grutere 262 Heere 249 Henin Lietaert 228 Hennessy 305
Heyse 299 Hoorn 321 Hoornweder 76 Hosten 240 Lannoye 295
Knibbe 229 Lahousse 358 Lefever 343 Malegheer 229 Merode 228
Mestdagh 299 Nieulandt 103 Norme 240 Pontpepers 73 Pottie 347
Rocq 363 Roels 102 Roisin 228 Roussel 299 Schietere 326
Smeds 22 Spilliaert 274 Soetaert 12 Tombe 251 Tramerie 228
Trazegnies 326 Triest 229 Vallejo 26 Vannoote 299 Vermandere 39
Veis 108 Vertegans 229 Verue 299 Vichte 328 Vooght (de Gryse) 32
Valkaerts 299 Walwein 26 Wasieres 229 Westerveldt 333 Zannequin 27 Erkelbout 398.
OUDHEIDKUNDE EN KUNSTGESCHIEDENIS
Opgravingen en vondsten. Aartrijke romeinse munten 284.
Bouwkunst. Burgerlijke bouwkunst Brugge huizen 33 285 Kortrijk
halle 44 Menen Vleeshuis 45 Nieuwpoort sluis 123 Vinkem hoeven
kastelen 227 Vintele overdrag 135. Molens Westland 24 tentoonstelling Nieuwpoort 280 kroniek 403 Ooigem 152 Zwevegem 152
watermolen (papiermolen) Haringe 25 rosmolens 25 288. — Kerken,
kapellen, geestelijke instellingen Aalter 46 Aardenburg 12 Brugge
Duinenabdij 94 St: Janshospitaal 89 kloosters 193 Diksmuide
St.-Niklaas 151 Recoletten 19 Ede 10 Ieper St.-Pieter 217 Ingooigem 64 Kortrijk OLV kapittelschool 44 St.-Maartens 44 Langemark
kapellen 52 Werken (Hemelsdale) 151 Wervik St.-Magdalena 361.
Bruidsportaal » 338. — Militaire bouwkunst Nieuwpoort vestingen 387.
— Bouwmateriaal en -termen 14 60 148 383.
Schilderkunst Axel (graf) 220 Brugge 271 grafkruis 42 veronike 35 grisaille-panelen (Seminarie) 94 Rederijkersblazoenen 233
Dirk Bouts 261 vaantje Oostvleteren 30 houtsnede Brugge 49
volks- en kinderprenten 292. Schrijfwerk 287.
Beeldhouwkunst beelden 271 St.-Kristoffel Brugge 252 baldakijn
Menen 44 grafmonumenten Brugge 322 Diksmuide 326 Heestert 327
Kortrijk 327 grafzerken Werken Hemelsdale Gent 151 Brugge
St.-Donaas 152 Augustijnen 152 Kortrijk Sion 152 Kalvariekruis
Oekene 126 reliekschrijn Doornik 188.
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Metaal edelsmeedwerk Le Manth (1375) 250 monstrans Oostende
251 bedelteken 127 153 pelgrimsteken Kuurne 64 klok 168 munt 5
284 legpenningen 289 hartbus (lood en tin) 321 vuurwagen 62
120 216 wapens 99 128 mes 219 282 spade 21.
Hout meubels 44 45 95.
Aardewerk Diksmuide 110.
Textiel techniek 31 159 kleding 72 106 127 166 167 185 248
274 320 koorkap 319 bescreven cleet Brugge 35 271 touw 121 255.
Juwelen paternoster 63 146 tabaksdoos 117.
Muziekinstrument 287.
li urwerkmaker Kruishoutem 117 Wakken 119.
Voertuigen 204 253 254 307 352.
Huisraad- en inrichting 45 46 169 198 262 271 351.

VOLKSKUNDE
Almanakken 91 256 313 348 afweer van kwaad 88 141 bakhuis
285 345 boomveller 29 302 boomvenditie 302 blaassanctje 293
bolspel 107 346 388 botermarkt 109 briekebakkers 60 brooddeel
283 310 broodmes 219 282 bru 109 Chalossewijn 156 dagklapper
(weervoorzegging) 256 313 drooglogist 16 duivenmelkers 113 288
318 duivejong (remedie) 349 eremijt in de Gavers 70 fasseel
maken 29 fiets in volksmond 254 307 foor 19 fransmans 230
gebakvorm : krake 107 gentse koeken 256 287 hemd aan stadspoort
hangen 232 honderdjarigen 299 hoogdag wensen 160 216 houtas 172
ijslandvaarders 189 kaartspel (ventjunen) 298 kandeel 107 karn
(soorten) 169-171 kegelspel 346 kerstroos 244 kinderspel 222
koelkamer 174 koordendraaier 121 Kortrijkmarkt 157 kraamroos 247
krakeschieting 107 Looifeest 70 lotelingen 138 loterij (praktijken
om prijs) 155 maanden kennen 283 macht van pastoor 112 melktijd 172 molententoonstelling Nieuwpoort 280 mollepootje 141
mostaardmakerij 286 museum Nieuwpoort 214 musiceren 66 muskaatnoot 141 muziekfestival 389 naamgeving (personen) 108 144
175 315 nieuwjaarsgift 297 napoleonisten 18 69 117 398 ommegangsreuzen 218 ossenweide 241 ovenkot 345 palingvangst 139 partijen
106 polderstier 385 pop voor vrijgezel 241 puppenschieting (pop
als hooggaai) 107 rederijkers 108 233 388 389 rozen van Jericho
243 sabel op het hof 69 schorte (bij werkcontract) 192 schreiboom 382 schutters 47 388 St.-Katarinariet 235 slachttijd 17
soldatenbrief 118 soldatengeloof 88 spellewerken 111 stekezantje 293
twintig schreven 253 Uilenspiegelvereniging te Damme 221 uitklinken 112 uitvaart 15 68 140 vastenavond 166 verkeren 67 340
verlichting 126 vinkeniers 89 113 vissers 274 vloeimest drinken 65
voertuigen (namen) 253 vogelvangcrsmis 113 volksprenten 292
vrijgezel 24.1 Vlaamse wagen 352 wasblekerij 339 wijnkaart 220
wonderzalf 313 zandkonvooi 286 zantjesblaars 293 ziekte van
bomen 61 ziektediening 140. — Volksgeloof : klavervier, ongunstige
dagen, paar en onpaar 155 verkeerde schoen, zwarte kat, tuiten
van oor 156.
Oud recht, gebruik en bedrijf. — Armenzorg (dis, provende) 153
antiquair 249 balschieters 97 bedelarij 31 127 140 153 260
begraven in hertsleer 126 boterpater 14 blijde inkomst 102 386
bloedwet 385 boekhouding 127 boodschappen met relieken 189
brandhout 384 brandreglement 268 brisechelier 73 buitendrinkers 20
busschieters 97 diefboek diefbrief 23 dijkwerk 31 159 disgebruiken 92 distributie (koor) 276 drankverkoop 20 droge mis 113
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duivenprijskamp 318 eed op de pijl 192 eeuwfeest Nieuwpoort 386
ex-voto's 251 garnaalvisserij te paard 55 gastgeschenk 250 gebed
van vinkenier 89 geldhandel 255 383 gerecht voor pestlijders 32
gildemaal 280 gildepelder 279 gilden op platteland 53 279 witgekalkt graf 220 grafzerken als bouwmateriaal 151 gras op de
galg 192 hallebardiers 102 handgift voor de klok 192 220 harten
in lood (urne) 321 heiligdomsvaart 311 hoofdkleed 72 Jaarboekje
Nieuwpoort 391 jachtvogel (op vis) 128 155 283 jagersmis 113
Joden in Vlaanderen 214 kaarsen 126 127 kaatsers 105 kalande 276
kalvariekruis 126 kapoenen (Vlaamse) 288 kandeel 107 keerskoop 344
keerssnuiter 15 kelderbreker 74 kerellaken 72 kerk als wijkplaats
362 kerkgeld (ophalen) 95 kermis 63 klok luiden 168 koeken bij
kinderbegrafenis 251 kolveniers 97 koorgilden 276 kordeel leggen 54
krakeschieting 107 Kristoffelbeeld 252 kruidkoeken in de kerk 317
kruwen 54 kunstenmakers 100 lardier 73 leenverplichtingen 72
legertenten 148 legpenningen 289 leprozen 52 leurhandel 223
lijndraaier 121 lijnwaadmeter 339 luismarkt 248 maaltijden (uur)
163 marktkroon op eerste graan 352 medezweerders 180 militaire
rosmolens 288 mode van Parijs 165 167 molenaarcijfers 18 molens
koorn- olie- papier- snuifmolen 24-25 mosseltrekken 54 naamgeving
144 175 nachtwacht 9 negenjaarse pacht 211 318 openbare
dankzegging 150 pachtgoed 318 de palen bezoeken 343 paternostermakers 63 146 penitencier van Doornik 77 pottenbakkers 110
processie-generaal 278 rangorde der wapengilden 97 rederijkersblazoenen 233-239 riddergerecht 76 schaapherder 127 scheepsmis 113
schermschool 98 school : betalend en onbetalend 17 leermateriaal 40
lijfstraf 41 prijsuitdeling 40 wedstrijd 41 dagschool 79 spinschool 80
schuld aantekenen 63 slaapgeld 351 sluizenbouw 123 spijker 73
stadsgracht (politie) 288 St.-Arnoutsbroeders 186 de steen dragen 368
strafbedevaarten 23 147 149 strandvisserij 54 synode (stedelijke)
276 tiendheffing 12 tornooien te voet 99 103 trekschuit 15 trommelslag 13 trouwgeld voor arme meisjes 337 vastenspijs 86 Verrijzenisspel 84 verwarming (vuurwagen) 62 261 vijver spijzen 223
voet (in rechtstaal) 96 volcheed 179 volkstypes 82 votiefkaarsen
(lange) 187 vuurwerk 103 zevende hand (bij eed) 180 zeven
getijden 275 zoenkruis (op graf van vermoorde) 42 zwaarddans 99
zweren : op evangelie 178 op H. Bloed 176 op Kruisreliek 179
wapengilden 97 wijnhandel 146 wijnkoop 72 wijnvoorziening
(feodaal) 74 wolvenjacht 114 verkeersregel 62. — Landbouw 142 211
bomen 61 159 hooi 95 melkerij 199 383 paarden 142 210 383. —
Visserij 54 123 189 274 mosseltrekken 55. — Duivenmelkers 318.
— Ambachten bouwvak 12 124 151 217 286 315 bakker 255 395
lijndraaier 121 pottenbakker 110 smid 228 steenbakker 139 383
textiel 31 255. — Handel bier 20 95 255 boter 198 melk 203
vlees 31 43 63 wijn 73 156 markten 86 198 248 leurhandel
16 223 255. — Leger loting 138 napoleonisten 69 117. — Symboliek
baard 8 blazoen 233 kokarde 329 groene kleur 320.
HEILIGENVERERING EN -VERBEELDING

Heiligen. Adriaan 105 Amatus 30 Anna 237 272 273 Antoniusabt 30 279 Antonius van Padua 155 Appolonia 140 Arnout 185
Aubertus 395 Augustinus 394 Barbara 236 238 Baselis 278
Bavo 279 Bonifacius 278 Brandaan 31 Brigida 30 Donaas 278
Elooi 278 279 Erasmus 279 Franciskus 89 Gengulfus 31 Hilonius 279 Jan Baptist 234 272 Job 140 Joos 239 Joris 140 272 273
Jozef 239 384 Katarina v. Alexandrië 245 279 Katarina van Siena 191
Kornelius 140 Kristoffel 35 252 272 273 Lambrecht 105 Lieven 141
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Lucia 235 279 394 Margareta 175 272 273 316 Magdalena 236
361 Martinus 17 Medard 238 Michiel 100 102 105 149 272
Nikolaas 17 Ontcommere 272 273 Pieter 394 Sebastiaan 47 394
Stefanus 279 Twaalf Apostelen 337 Veronika 35 Wilgefortis 272
Willem. 147. 0.-L.-Vrouw (zie bedevaartplaatsen) . — H. Bloed 176
277 312 Veronike (H. Aanschijn) 34. — Huiselijke devotie 271-274.
Bedevaartplaatsen. Aardenburg 188 Adinkerke 140 Avignon 77
Beerst 140 Bordeaux 149 Dadizele 140 Doornik 77 189 Jeruzalem
1 323 Kaaskerke 141 Kuurne 64 Langemark 32 Marseille 314
Meulebeke 68 Nevers 195 Oostvleteren 30 Puy 314 Rocamadour
147 311 Rome 23 34 Rue 314 Saint-Gilles (Provence) 149 SaintGuilhem-le-Désert 147 Sinaï 245 Sint-Andries (Schotland) 23
St.-Joris N 10 Tiegem 185 Vabre 147 Vladslo 141 Wilsnack 23
Woumen 140.
Praktijken. Afbinden (koorts) 141 aflaat 311 bedevaart 140
belezing 140 boter 174 draadje 140 duivenjong 350 ex-voto 140
mollepootje muskaatnoot 141 nagels (offer) 140 penning 64 relieken
179 riet 245 roos van Jericho 244 trouwring 141 votiefmis 113
zien (veronike, Kristoffel) 35 252 272.
Ziekten. Barensnood 247 buik 141 gezwel 244 313 distel 140
hersenkoorts 349 kanker 313 kinkhoest 140 melaatsheid 52 muizen
nagelkoppen 140 reuma 141 St.-Antoniusvuur 141 stuipen (seksies)
140 tandpijn 140 tering 281 winden 141 zeekrauwagie 160 197
zevenoog 141.
VOLKSLIED

Historielied 332 392 Cecilia 90 Jakobijnenlied 27 kantwerksterslied 111 lotelingen 138 patriot tinnen 332 Pierlala 27 28 385 392
schamele Djoos 28 St.-Maartens 17 St.-Niklaas 17 18 spotliederen
107 108 112.
Aanvangregels : Cecilia mijn tante 90 Daar was een wijf 111
En hoe meerder sloeber 138 En laat de troep 138 En Pier Pier 112
Hij moet nu naar Amsterdam 224 Ik sterf zei Pierlala 28 't Kan er
toch niet baten 108 Liev' Broeders wij u bieden 332 Madam Kalkoen
van op de markt 107 Sa vrienden Pier is hier eens weer 392
St.-Maarten en St.-Niklaas 17-18.
VOLKSVERTELSEL

Sagen.

Betoverde boterkarn 90 boosaardige naam 157 van de
mare bereden 190 zwart goed 106.
Legenden. Louis Bakelandt 93 (Koning) Leopold I te Leipzig 19
oorsprong van Vinkem 225 oorsprong van de schermkunst 104.
Vertelsels. 134 136 154.
Rijmen. 104 158 162-167 242 308 332 kinderrijmpjes 253 283.
UIT DE OUDE TAALSCHAT

Abbatementere 85 almarche 45 aucheroos 159 ander werf 160
appoortberdeken 95 auestin awestyn 319 avenmael 273 baelcorenten 86 ballisten 105 banchoudere 255 bancynoot 31 beestemarct 63 belijtters 31 berdekin 95 berghefeeste 351 bescreven
cleet 271 bethuere 351 beuvenvleesch 43 bierezil 31 bierwercker 95
blijterie 31 boeterscip 287 bollaerts 103 brief der dieven 23 brisechelier briselier 76 broodbiddene 260 cerkemanagie 343 chalossewijn 156 butendrinckers 20 diefbouc diefbrief 23 diseyne 102
engienreep 124 erdenpotmakere 273 evene 143 excelle 267 faceel
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fagoot 384 fiertre 189 fyghen doders 86 gaderinghe 343 galeye 2
galeyersche pot 7 gambune 7 gastebroot 255 ghelde adj. 143
gheselleri van den choore 84 ghezelleprijs 51 gesnoerd werck 146
gheteerne 287 ghijnghebeer 7 goergiere 267 hofman 145 hondscheboeter 127 hoeybuelc 95 hollantsche keute 20 houtine scoen 147
houten werc (stel) 187 ymenare 287 impostenaere 351 jaghende
wulf 115 journeye 185 cachtelcot 210 calanderare 31 kalt, int kalt
staen 63 canariesucre 86 cameloet 267 carpergruys 223 cayen 255
kempensnoer 127 kercleere 191 kercsparre 148 kermeswerc 63
keytevoerdere 255 kide 319 cleederscrivere 274 ceure (pastorij) 227
clinkerscip 191 consestorye-camere 151 consierge 383 constenaers
100 contoor 267 291 contrebouck 127 cosere 219 coveirseele 351
creesbustel 159 crucoucke 317 culloos paerd 143 curvostersch 191
lamboerde 45 lanspassade 351 lantcas 255 lievelichede 7 lyfpensie 319 lyfcoecbacker 287 lysabroot 319 lysebonsche olie 86
lopin loeppin 267 logier 223 loykin 127 loopre 274 lusemarct 249
maerkette maersel 7 malevizyen 8 malix rozyn 86 manghelinghe 143
mesniedehuere 191 moraliteit 84 natie 316 nameloosen (hout) 384
nedercamere 264 netbreidere 255 olyebouxkin 287 ossetten adj. 267
outcletmarct 248 overmesschen 211 overgheparct 211 overzee 244
ovine 223 paueshoet 287 peirdewegh 227 penneverkin 143 pensyebouck pensyonaris 319 peysterzac 351 pilotaige 223 pluys-merckt
plundermerckt 249 poest 210 poestmeester 383 poynsoen 159
potre 159 prijsvoeder 95 processiehuus 44 prooue (van schip) 7
provende (van den heleghen gheest) 153 provende 7 provoost
(schermmeester) 101 ravagen (hout) 44 rekepenninghen 289 revage
bert 44 rhetorike 85 robijn robyndragher 255 rommenische vellen 267
rommenyen 8 ronne (renne) 267 roode menezoen 8 rozen van
overzee 244 rugghen (pels) 267 scaepslepele 127 scottelinghen 143
scouwe (schoeve) 267 scrine 7 seecosten 260 seeuws 258 syngie 187
sleder 146 sleckuusekins 63 spaensche greyne 86 spaensche tregie 86
stagghe 210 steepereghe steperen 95 stoel 7 suil-wester 274 sulferpriem 159 tafelet tafletdraghere 223 tafelhouden 283 tavereel 273
taxeel 319 teeckene 153 teghelclampe 383 trebbel 168 trockepaert
383 trecmerye truckemarie 142 210 uutdraghende balke 124 uutcoop 287 veelken velken 143 162 210 veronike 33 vierwaghen
62 261 violen (hout) 384 vlaemschene 63 voeraer 319 volcheed 179
vole 210 voolcot 210 waghescot 46 warst 7 waswyf 127 watergeit 223 watermaele 267 werpere 290 werpghelt 289 wyntrecker 146
zeehemd 274 zeecant 260 zeekantig 257 zeekustig (v. seecosten) 259
zeekoussen zeeleizen zeemauwen zeerieme 274 ziekelieden 52 zoghelinghen 143 zoodspade 31 zweertreyers 99 zweert van tween
handen 101 zweren ten heleghen bloede 176. — Spreuk : tonghe
breect been 221 vrouwen van quaden bec 368.
LEVENDE VOLKSTAAL

Zegswijzen en spreuken. Algemene studie : boterkarn (soorten en
maaksel), botermaken, botermarkt, melkverkoop, karnemelk venten
169 198 houtmaken (fasseel) 29 houthandel 124 houtvenditie 302
lijndraaier 121 strandvisserij 54 ziekte van bomen 61 voertuigen
(kar en wagen) 253 auto 125 fiets 254 307.
Baaiekop 299 de baas z'n hond 180 bakkersbrood 345 bidsterege 140
biechtstoelen 157 bilsenhout 303 bloei van 't water 55 blok zitten 154
boezerong 139 brijne 109 brooddeel 283 310 bru 108 chanceding 155
groten doedoe 157 drolvolk 342 een drulje doen 340 duivelsvel 230
eemat 109 erwetenrijsels 303 expert 59 fasseel 29 gutten 123

- 415 ijzerpeerd 254 kateiefretters 51 keisters 55 koersemachine 254
kompressebomen 302 kooptoebak 152 knabbelwijn 220 krizelinge 205
'lijk of 131 kutser 109 lucht (borrel) 270 lukt-hem 212 lurpevolk 342 lutterspichte 270 niets gekort 120 oproeper 303 osseweide 241 peerdemeester 59 peurkuip 139 pistemachine 254 plaatsevolk 342 plooipeerd 169 puppeschieting 107 riskeerspel 155 roggebroodrentenier 212 rokelare 345 roste koetjes 203 schoffelschote 158
lei slokker 125 stokwijn 220 slo van koffie 231 spiezenhout 120
spouterwiel 307 stekker 30 stekkers (naalden van sparren) 30 zijn
stoom verliezen 61 sulferhout 303 trebbel 168 veite 270 veugelkersen 303 veurnambachtse stier 141 385 visbakjes 125 vlegel
breken 152 wielervaars wielers 307 zandkonvooi 286 zeer hoofd
256 312 346 zuipwijn 202. Verdraaid frans : biechtstoelen 157
botanto 139. Verdraaid vlaams : baaie-koop.
Eten lijk dijkedelvers, lijk in 't Huis van Oostenrijk 339 met zijn
broere uitgaan 254 huizen zoeken met rakels 112 een kaart(spel)
om tegen den Turk te vechten 352 karre geklaaid 270 met een
kerselare staan 230 een klaai gekregen 270 loterij kloterij 212
zijn nvedecijne nodig hebben 125 zo moe als gestampte fijgen 270
voor een schete 270 heur schorte vol 270 zijn stoom verliezen 61
door de tramen vallen 254 haar vuist uitsteken 270 lijk een scheve
lavabo 254 van de zweep krijgen 202.
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Illustratie
Oude karnen : draaikeern 201 halskeern 173 staande platte keern
171. kleine vuurwagen 261. Quaerte van schietspel 1559 Dudzele 49.
zilveren legpenning 1468 Brugge 291. Schermers met « zweert van
tween handen 101. Vrijgezel met sleutel van osseweide 241. Vesting
Nieuwpoort (1818) 387.
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VRAAGWINKEL
Beantwoorde vragen weggelaten

Vismaan. Gerecht voor pestlijders. Zuid-Vlaanderen. Familie de
Vooght. Pimpernelle caes.. 32. — Boutpijl. Gietvorm voor pelgrimstekens. Gilde - guide. Kapel 0.-L.-V. ter Engelen. 64. — Voet in de
rechtstaal. Polidoor Malbrant. 96. — Maandschrift De Volksschool.
Lange pieken. 128. — Maarte. Enclaves van wvl. gemeenten. Ander
werf. 160. — Eed op de pijl. Gras op de galg. Pik a pik. Voor de
schorte. De boer zal 't al betalen. 192. -- Oud-Iepers Frans. Oude
zichtkaarten van Damme. De drie Goden van Poortere. Hij moet nu
naar Amsterdam (liedje). 224. — Gentse koeken. Een nacht is drie
kaarsen. 256. — Politie op de stadsgracht. Vlaamse kapoenen. 288. -Pieter-Constantijn Baes. Kruipen. Blauwkapkens. Groene Rockx. Marollen te Ieper. Diamantslijper Wynckelman. 320. — Vlaamse wagen.
Paternosterknechten. Thomas Lord Paget. Marktkroon op eerste graan.
Een felle kaart. 352. — Oud gebed 399.

CORRIGENDA
Blz. 20 r. 12 : geen komma na hollantsche.
Blz. 28 r. 21 : Nog over « Meneere » te K. i.p.v. « Meneerke ».
Blz. 48 r. 8 : lees « met de afbeelding van Sint Sebastiaan in
antieke kledij ».
Blz. 56 r. 7 : paardevissers i.p.v. vissres.
Blz. 144 r. 13 : 14e eeuw i.p.v. 15e.
Blz. 157 r. 17 : op heur i.p.v. heer.
Blz. 161 r. 4 (van de tekst) : 1792 i.p.v. 1712.
Blz. 185 r. 17 : (bier)voerders i.p.v. voeders.
Blz. 188 r. 22 : en een oud gebruik i.p.v. en en.
Blz. 323 r. 16 : versie dat i.p.v versie van.
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